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Laisvės, Taikos ir Ramybės!
Jau ketvirtąsis Kalėdas švenčia

me tremtyje. Jos daug ko skiriasi 
nuo laisvoje tėvynėje švęstųjų: men
kas bei liesas mūsų kalėdinis stalas, 
niauri bei prislėgta nuotaika. Kas 
mūsų laukia ateity,, koks bus mūsų 
rytojus? Šie klausimai kelia rūpes
čio ir slegia mus.

Kalėdos didelio džiaugsmo šven
tė. Snieguotąsias Kalėdas mes 
džiaugsmingai švęsdavome laisvoje 
Lietuvoje. Šiandien mums Kalėdos 
— susirūpinimo, o ne džiaugsmo 
Šventė. Prie Kūčių stalo daug kur 
nebesusirenka visi šeimos nariai. La-' 
bai daug šeimų išblaškyta po visą 
pasaulj: vieni vargsta Lietuvoje, kiti 
tremtyje, o nemažai Ir tokių, kurie 
kenčia Sibire. Ir kas žino, ar jie be- 
gyvi?

Susirinkus tremtyje prie kuklaus 
Kūčių stalo, mūsų mintys pirmiausia 
klysta j klaikios vergijos pančiais su
kaustytą Lietuvą. Prie Kūčių stalo 
mes skaudžiau, negu bet kur ir bet 
kada, išgyvename tragišką tremtinio, 
benamio žmogaus dalią.

Nors Kalėdų mes ir nebegalime 
taip jaukiai, sočiai ir linksmai švę
sti, kaip laisvoje Lietuvoje, vis dėlto 
Kalėdos yra mums labai brangi ir 
laukiama šventė. Juk Kalėdos — tai 
Kristaus gimimo šventė, gimimo 
šventė To. Kuris pasauli išvadavo iš 
vergijos, Kurio dieviškasis Mokslas 
padėjo pagrindus naujai žmonijos 
moralei ir kultūrai.

Šiandien, gal būt, labiąu, negu 
bet kada, galvojančiam ir taikos be! 
ramybės išsiilgusiam žmogui aišku, 
kad pasaulis turi būti tvarkomas Kri
staus mokslo dėsniais, nes tik taip 
tvarkomame pasaulyje žmonės tegali 
būti tikrai laisvi ir laimingi. Nukry
pimas nuo Kristaus mokslo, nuo Kri
staus skelbiamos moralės, atvedė prie 
baisiosios katastrofos, šiandien pa
saulis stovi kryžkelėje ir sprendžia, 
kuriuo keliu pasukti: Kristaus mok
slo, vedančio žmoniją | laisvę ir lai
mę, ar Antikristo, stumiančio į visuo
tinę vergiją ir pragaištį.

Antikristo dvasia, besireiškianti 
{vairiais pavidalais, šiandien siaučia 
pasaulyje, naikindama amžiais kur
tas žmogaus kultūrines vertybes, pa
vergdama ir ligi beteisio gyvulio de
graduodama pati žmogų. Jau aštunti 
metai, kai Lietuva neturi laisvės, kai 
JI okupantų vergiama ir naikinama. 
Ir jų naikinama ne viena tik mūsų 
tauta.

Kas mūsų tautą gali išvaduoti iš 
balsiosios, viską naikinančios vergi
jos? Kas Lietuvai gali grąžinti 
laisvę? X š( klausimą tegali būti tik 
vienas atsakymas: Lietuvą išvaduoti 
ir jai laisvę grąžinti tegali pasaulis, 
gyvenąs Kristaus mokslo dėsniais.

Jau nebe nuo šiandien pasaulyje 
nuolatos vyksta kova Kristaus su 
Antikristu. Kova Šviesos su Tamsa, 
kova Dieviškosios Išminties su gyvu
liškuoju brutualumu, viską vergian
čio ir naikinančio. Šiandien Anti
kristo tarnai bene bus jau pasiekę 
sukščiausią savo galybės laipsnį, ir 
Kristaus mokslui ištikimasis pasaulis 
rengiasi lemiamai kovai su patamsio 
ir vergijos viešpačiais.

Mes tikime, kad ta kova laimės

- Gaudžia Lietuvos varpai Šventąją Naktį - Štai ketvirtąjį kartą buriames? 
apie vis skurdžiau besidengiantį Kū
čių stalą, svetur išblokšti iš savo gim
tųjų namų, nebematydami, kaip to
kiu metu seniau būdavo, gretą savęs 
gyvųjų savo šeimos narių, artimųjų 
veidų, nebegalėdami naudotis susi
kurtais ir paveldėtais darbo vaisiais, 
nebegirdėdami lietuviškųjų girių oši
mo. Ketvirtąjį kartą, kaip mes iš te
nai išrauti, sugaudžia Kalėdų varpai, 
teikdami garbę įsikūnijusiam dangiš
kajam Išganytojui ir skelbdami tai
ką geros valios žmonėms žemėje.

Betgi tos taikos, viso pasaulio iš
siilgtosios ramybės, ir nepajuntame 
ir nesulaukiame. Jos nebuvimą skau
džiai ir sunkiai išgyvena žmogus 
laisvajame pasaulyje, dar skaudžiau 
ir sunkiau — milijonai pavergtųjų ii 
paniekintųjų, šių milijonų negaile
stinga dalia yra betgi artimiausia - 
mums, tremtiniams. Jeigu Ją savo 
širdyse nešiojamės visuomet, tuo ar
timesnė darosi ji šiokį šventą vakarą, 
kada neišvengiamai prisimena tušti 
paliktieji namai, išblaškyta giminė, 
ištremti ir nukankinti artimieji ir to
limieji, pagaliau visi tie, kurie ryž 
tingai tebetęsią nelygią savo tautos 
egzistencijos kovą. Tokiomis minti
mis sutinkame ir šias Kalėdas.

Senu papratimu susirinksim di
desniais ar mažesniais būreliais drau
gėn, susikaupsime ir spausime vie
nas kitam ranką, linkėdami linksmų 
švenčių, laimingų naujųjų metų. Visa 
širdimi trokšime, kad šios šventės 
būtų tikrai paskutinės tremtyje, o 
ateinantieji metai išpildytų visų mū
sų didįjį troškimą — kad svetimąjį 
jungą numetusi tėvynė galėtų vėl sa
vo prieglobstin surinkti sveikus ir 
laimingus savo valkus, karo ir ver
guvės išblaškytus po visus plačiojo 
pasaulio kampus. Tasai mūsų troški
mas — tai kasdieniai poteriai ir 
karščiausia malda į įsikūnijusi žmo
nijos Išganytoją ir | Jo krikščioniš- 
mūsų nevilty, pagalbėti mums mūsų 
varge, o mūsų Tėvynei — jos ne- * 
laisvėje. . (z)

KUČIOMS
Tylioji naktie, kaip sunku klausytis tavo giesmės, kuri vienišą Kūdiki migdo! At

skirtas nuo .žmonių tvartely, šypsotis turi dangui, sudėjęs auką žemei.
Kaip sunku man dejuot šiandie, šitoj nakties tyloj! Ne viską jaust nūnai galiu, 

ne viską praregėti žvaigždžių pasauli dengia ūkana, tiktai maža tava žvaigždelė 
spindi mano vienumoj.

O Kūdiki, sujunk su tais, kurių draugėj kasmet plotkeię Tavo laužėm iš savosios 
žemės grūdo!

Paguodos aš nedrįstu melsti sau — Tu pats norėjai išbandyt mane. Bet jiems 
ramybės ir paguodos žerki spindulėlį.

Nutilo viskas ir nurimo, kaip. Tavo atėjimo naktį! Suklupęs meldžiu, nepalik audroj 
ir ncrimty vienos širdies, kurią pažįsti ir žinai! Gal tūkstančiai šiandie tokie vieni, 

bet jų tarpe ir aš, kurį lydėjai netikram kely ir miesto griuvėsiuos. Net ir tada — 
baisiam trenksme ir pūgose aš nejutau tokios baisios nerimasties, kaip nūn. žinau, 
Tu su manim visad — ir šioje mano vienumoj! O, tenurimsta viskas, kaip tada — tą 
tylią Tavo atėjimo nakt|! Stasys Yla

Londono konferencijai nutrukus
KURIOS PRIEŽASTYS IŠŠAUKĖ NUTRAUKTI DERYBAS?

Kristaus mokslo dėsniais besitvarkąs 
pasaulis, ir tas laimėjimas atneš ir 
mūsų tautai laisvę, o visai žmonijai 
taiką ir ramybę.

Londoną konferencijos lūžis ne
buvo jokia staigmena, nes ir prieš 
jai susirenkant politiniuose sluoks
niuose vyravo pesimistinės nuotai-

Šiam klausimui teisingai įvertinti, 
reikia remtis dviems aspektais — ko
munistų partijos doktrina ir b) da
bartinio momento reiškiniais. Ko-

uždarant „bezbožniką“ — buvo ne 
kas kita, kaip vakarų demokratijoms 
taurelė opiumo, kuris -apsvaigino jų 
skaidrius protus ir po to be atodairos

sutarčių sudarymo. Ir tai, tur būt, 
todėl, kad nei taikos sutartys, nei 
jose įsipareigojimai nė klek nepa
keitė ten vestos sovietinės politikos. 
Esmėje sudarytos talkos sutartys tiek 
teturi reilįšmės, kiek parodo kultū
ringajam pasauliui, jog komunistinis 
pasaulis nesilaiko tarptautinių kon
vencijų bei įsipareigojimų.

Prisiminę Saugumo tarybos ir 
JTautų visumos posėdžius, nenusteb
sime sulaukę tokios Londono konfe
rencijos užbaigos. Tad, žvelgiant iš 
komunistų partijos doktrinos, dabar
tiniai Londono konferencijos rezulta
tai nėra jokia naujiena, bet reali so
vietinio pasaulio politinės raidos iš
dava.

Paskutinio momento reiškiniai, 
suformuoti' komunistinio pasaulio, 
galutinai privedė Vakarų demokra
tiją pasitraukti iš laikino derybų pe
riodo ir palaukti palankesnių progų 
joms vėl pradėti. Derybų siūlas nu
trūko po to, kai Sovietų Sąjungos 
užs. reik, ministeris p. V. Molotovas 
pradėjo kalbėti ne apie vokiečių re
paracijas, bet, kaip NYHT rašo, „pa
reikalavo** 10 milijardų doL ir tai 
įtraukiant vykdomosios gamybos ga
minius. Dar labiau vakariečius įkai
tino, kai p. Molotovas įrodinėjimas, jog

Tą mūsų tikėjimą stiprina ir Ka
lėdos, Kristaus gimimo šventė. Mes 
tikime, kad jau nebe už kalnų tas 
laikas, kada mes Kalėdas vėl švęsime 
laisvojoje tėvynėje. A. Merkelis

kos. Ankstyvesni politikų pareiški
mai pasitvirtino gruodžio 15 dieną, 
nors jau priešpaskutiniame Keturių 
Didžiųjų posėdyje buvo susidariusi 
sunki atmosfera. •

MIELIESIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS IR BIČIU
LIAMS, ŠIŲ TREMTIES ŠVENČIŲ PROGA, LINKIME VILTĮ STIPRI
NANČIŲ KALĖDŲ IR LŪKESČIŲ IŠSIPILDYMĄ NEŠANČIŲ NAU
JŲJŲ METŲ.

• - MŪSŲ KELIO REDAKCIJA

munistų partijos doktrina, kaip dau
geliui yra žinoma, nepripažįsta jokių 
esminių kompromisų. Tik taktiniais 
sumetimais ji kartais gali padaryti 
menamų kompromisų. Iš tikrųjų ji 
niekad nedarė ir nedarys nuolaidų, 
nes tai prieštarautų komunizmo 
ideologijai ir siekimams — sunaikinti 
senąjį pasaulį ir kurti ant jo griu
vėsių naująjį, paremtą valstybiniu 
kapitalizmu, išnaudojant darbo žmogų.

Karo metu padaryti „kompromi
sai“, panaikinant kominterną, atpa
laiduojant religijos varžtus, atgaivi
nant patriotizmą — nacionalizmą ir

tiekė medžiagas, meldėsi, kalbėjo, 
rašė apie Sovietų Sąjungos struktūrą, 
jų laisves, gyvenimą, panašų | JA 
Valstybių, darė konferencijose nuo
laidas, sudarinėjo sutartis ir 1.1

Karą užbaigus ir maloniai jaudi
nančiam opiumui nustojus veikti, 
prasidėjo realioji politika. Ji reiškėsi 
per eilę konferencijų. Jau pirmoji 
Londono konferencija 1945 m. rudenį 
buvo nutrūkus, bet Vakariečiai ne
buvo pasiruošę tikrovę suprasti, nors 
tai buvo karti piliulė ir įspėjęs skam
butis. Kiek lengviau davėsi susitarti 
dėl Sovietų satelitinių kraštų taikos

Vakarų' Sąjungininkai apiplėštą Vo
kietiją, jog jie gauną didžiausią pel
ną iš Vokietijos anglių, miškų ir kt 
Toks nelauktas pareiškimas pritren
kė tiek p. Marshallį, Beviną, tiek Bl- 
dault P. Marshallis, negalėdamas pa
kelti skaudaus neužtarnauto užmeti
mo, pareiškė, kad p. Molotovo „pro
cedūriniai metodai verčia nebegerbti 
Sovietų vyriausybės“. Bevinas paste
bėjo: „Aš manau, kad p. Molotovai 
pažeistų savo kalbą, jeigu jon įterp
tų padėką mums už taip ilgą jo kal
bos klausymą“.

(Nukelta į 11 pusi.)
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IRO pradėto tikrinimo reikalu
L.T.B. MUENCHENO APYGARDOS APYLINKIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Jau kuris laikas IRO pradėtasis 
tremtinių patikrinimas, arba regi
stracija, kelia didelį nerimą ir jau
dinimąsi benamių tarpe. Oficialūs 
atsakingų asmenų pareiškimai ir pa
skelbtųjų instrukcijų nuostatai pina
si su įvairiais gandais ir pavojais 
taip, kad susidaro nebeaiški, o kai 
kur net rimtai įtempta padėtis. Visa 
tai bendruomenės priešakyje pasta
tytuosius asmenis verčia iš pagrindų 
šį reikalą ištirti ir apie tai kiek ga
lint tiksliau painformuoti tuos, ku
riuos minėtasis patikrinimas jau pra
deda užgriūti visu svoriu.

Tuo tikslu LTB Muencheno Apy
gardos pirmininkas p. A. Kalvaitis 
gruodžio 12 d. sušaukė visų šios apy
gardos apylinkių pirmininkų pasita
rimą Muenchene. Labai gyvos dis
kusijos ir informavimasis tik šiuo 
vienu klausimu be jokios pertraukos 
truko per 4 vai. Visi pasitarimo da
lyviai bendromis pastangomis bandė 
atsakyti rimtą ir mįslingą klausimą, 
būtent: rekomenduoti bendruomenei 
šį IRO vykdomąjį DP patikrinimą ar 
jį boikotuoti? Kitaip tariant, siekta 
išsiaiškinti, ar pradėtasis patikrini
mas vykdomas tremtinių labui, kaip 
skelbiama, jų įkurdinimo planams 
paruošti, ar priešingai, gal jis yra 
tik maskuotas suplanuoto UNRRA’os 
politinio patikrinimo tęsinys. Pir-j 
muoju atveju, be abejo, niekas nieko 
prieš negalėti į pasakyti ir be jokio 

■ nervinimosi tokią registraciją sutik
tų ramiai atlikti, o bendruomenės 
organai visomis išgalėmis padėtų ją 
vykdyti. Antruoju atveju tremtiniai 
ne tik boikotuotų tokį antihumanišką 
globos organizacijos žygį, bet jam ir 
pasipriešintų visomis galimomis prie
monėmis.

Maždaug tokiu pagrindu pasita
rimo dalyviai vedė diskusijas ir iš 

•■J turimų davinių darė atitinkamas iš- 
‘ vadas. Deja, jos negalėjo būti visiš

kai tokios, kokias darė IRO parei
gūnai savo pareiškimuose, aiškinda
mi patikrinimo tikslus.

* Pirma. Daug neaiškumų ir pa
grįsto nerimo kelia į anketą įrašyti 
grynai politiniai, nieko bendra su 
emigracija neturintieji, klausimai ir 
instrukcijos priede nurodytos trem
tinių kategorijos, kurioms negali bū
ti teikiama IRO globa. Iš to išeina, 
kad šio patikrinimo pagrindinis tiks
las vis dėlto nėra emigraciniai reika
lai, bet priešingai, IRO išlaikomųjų 
tremtinių skaičiaus sumažinimas ir 

.'paslėptas spaudimas repatrijuoti. 
Kad tai yra rimtas įtarimas, rodo ir 
JAV armijos spec, atstovo, tremtinių 
reikalams gen. J. S. Wood 1947. XI. 

"17 d. raštas, rašytas IRO gen. sekre
toriui Mr. W. H. Tuck į Ženevą, ku
riame jis prašo Vyr. IRO Vadovybę 
iš anketos išbraukti atsakymus apie 
tremtinio gyvenamąją vietą, užsiė
mimą, algą, gimines ir organizacijas 
arba nereikalauti į tokius klausimus 
atsakyti ir tai pažymėti anketos vir
šuje.

Antra. Kai kurios stovyklos, ku
riose kalbamoji registracija yra pra-

sidėjusi, tik dėl to sutiko ją atlikti, 
kad registraciją vykdantieji IRO pa
reigūnai užtikrino: 1) Užpildytos an
ketos niekur nebus išvežtos, 2) Tei
giamas patikrinimo sprendimas bus 
paskelbtas tučtuojau ir galutinai ir 
3) Niekas iš stovyklų nebus pašalin
tas. Dabar šiuo atveju susidarė visai 
nauja padėtis, kai Amerikiečių zo
nos vyr. IRO direktorius Edwrads 
paskutinėje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad galutinės tremtinių 
patikrinimo išvados ir sprendimai 
būsią padaryti tik po 3 - 4 mėn. vyr. 
zonos būstinėje. Jei tai pasitvirtin
tų, pasirodytų, kad ikišiolinis trem
tinių baiminimasis ir nervinimasis 
tikrai yra pagrįstas ir kad patikrini
mas yra nukreiptas prieš tremtinių 
interesus ir jų egzistenciją.

Visa tai turėdami galvoje, apylin-

kių pirmininkai, pritardami gen. J. 
S. Wood memorandumui, vieningai 
sutarė:

1) Prašyti IRO vadovybę iš 
anketos išbraukti visus politinius 
klausimus būtent: gyv. vietos, 
darbo, algos, giminių ir organi
zacijų klausimus, arba, jei anke
tos jau' išpausdintos, jų viršuje 
aiškiai pažymėti,,, kad tie klausi
mai nereikalingi atsakyti.

2) Garantuoti, kad teigiamas 
patikrinto asmens likimo sprendi
mas bus duotas tučtuojau vietoje 
ir jis bus galutinis.

3) Iki čia paminėti pagrindi
niai reikalavimai nebus išpildyti, 
susilaikyti nuo pradėtosios regi
stracijos ir tuo reikalu sueiti į 
kontaktą su kitų tautų tremti
niais. B. Miškys

Džiaugiuos, kad atjautė) mano nelaimes
(LRK Zonino Moterų Komiteto veikla)

Gražioji Nemuno šalis
(51) APUOLE

Aplankę įpilt), vykdami auštyn 
Latvijos pasieniu,pasiekėme Apuo
lės kaimą, kur pernakvoję anksti 
rytą išsiruošėme aplankyti garsųjį 
Apuolės piliakalnį — buvusios seno
sios Lietuvos žymųjį centrą.

Piliakalnis didelis, užima apie 4 
ha žemės plotą. Čia stovi pastatytas 
gražus lietuviško stiliaus kryžius, ku
rio fundatorium buvo Skuodo jau
nimas. Šią brangią istorinę vietovę

Tai vis Chorai. J. Starkos 
darbo vaisiai

Daug kam teko girdėti ir gėrėtis 
chorm. J. Starkos darbu su lietuvių 

■ vyrų choru, kuris koncertavo Dillin- 
c- gene (savo gyv. vietoje) ir kitose Ba

varijos vietose. Kaip ir daugelis kul
tūrinių vienetų, šis choras sąryšy su 

tr vykstančia emigracija ir neteko da
lies savo dalyvių, tačiau chore įgytas 
jų patyrimas nenueina niekais. Taip, 
pvz., „Gimtosios šalies“ laikraštis in
formuoja apie š. m. lapkričio 1 d. 
YMCA surengtą didžiulį darbininkų 
koncertą Liege (Belgijoje), kur buv. 
to choro dalyvis P. Dulkė, vedąs da
bar ten angliakasių lietuvių chorą, 
aktingai dalyvavo lietuviškosios pro
gramos dalies atlikime, savo akor
deono grojimu susilaukęs gražaus- 
publikos įvertinimo. Be jo, progra
moje pasirodė ir vokalinis angliaka
sių lietuvių vyrų kvartetas — Dulkė, 
Kumpis, Gegeckas ir Kraucevičius 
(jų trys — buv. J. Starkos choro da
lyviai). Kvartetas su nemažu pasi
sekimu sudainavo 4 dairv ...Lietuva 
brangi“, „Tykus buvo carėlis“, 
„Gaudžia trimitai“ ir „Kur tas šalti
nėlis“.

Malonu, šiems vyrams linkint ir 
tolimesnės sėkmės, pažymėti, kad jų 
pasisekimas didžiąja dalimi yra at- 
■ineštinis chorm. J. Starko* darbo 
vaisiu*, (z)

Nors Moterų Komitetas (G. Alks- 
ninienė — pirm., Em. Garbuzaitė —3 
sekret., An. Krikščiūnienė — kasi
ninkė, Br. Kalvaitienė ir Em. Vaiš
noraitė — narės), kaip'ir kitos trem
tinių organizacijos, tėra dar jaunas, 
bet per vlenerls pirmuosius savo vei
kimo metus atliko didelį šalpos dar
bą ir savo buvimą pateisina.

Moterų K-to tikslas yra rūpintis 
ligoniais, kaliniais, belaisviais, nėš
čiomis moterimis, gausiomis šeimo
mis, besimokančiu jaunimu, našlai
čiais ir kitais J vargą patekusiais lie
tuviais tremtiniais.

Per visus metus ligonių skaičius, 
kuriuo rūpinasi M. K-tas, buvo ne
pastovus. Daugiausia jų buvo 100, 
dabar truputį sumažėjo. Šių šelpia
mųjų ligonių skaičiuje yra 96 džio
vininkai, išmėtyti keliose sanatori
jose ir ligoninėse. 'Proto lįgomis ser
gančių yra 5 asmens. Yra ir kitom 
sunkiom ligom sergančių ligonių, ka
ro invalidų, buv. karių ir kt. Kai 
kurie jų jau. turėję po 20 operacijų. 
Prie ligonių tenka priskaityti ir tuos 
senyvo amžiaus žmones, kurie be ki
tų pagalbos negali verstis. Kai kurie 
ligoniai neturi nei giminių nei arti
mųjų. Ligonius arčiau Muenchene 
lankė pačios Komiteto narės ir šelpė 
maistu, cigaretėmis, pinigais bei 
spauda. Į tolimesnes vietas buvo 
paštu siunčiami pakietėliai su dova
nomis.

Mūsų patarlė sako, krepšio ir ka
lėjimo nereikia išsižadėti. Todėl visai 
teisingai daro M. K-tas rūpindamasis 
ir kalėjime esančiais, nes negi visi 
kalti ten patenka, o be to, ir huma
niškumas reikalauja atjausti visus į 
nelaimę patekusius. Iki šios vasaros 
buvo rūpintasi 39 politiniais kali
niais. Dabar jie visi paleisti. Kitos 
rūšies kalinių buvo 43, jų skaičius ir 
gerokai sumažėjo. 22 Muencheno ka
lėjimo kaliniams nuo birželio iki lap
kričio 1 d. buvo išdalinta 328 kg duo
nos, 2 kg sviesto, 54 vienetai cigare
čių, 50 silkių ir kt Dabar šiam ka
lėjime telikę 4 kaliniai. Muencheno 
kalėjimo kaliniais daug rūpinosi k- 
to narė E. Vaišnoraitė, kuri pati su
darinėjo pakietėlius ir juos Išvežio
davo.

Iš besimokančio jaunimo daugiau
sia buvo rūpintasi studentais, ypač 
tais, kurie yra silpnesnės sveikatos 
ar kitų negerovių buvo paliesti, pvz.: 
staiga uždarius UNRRA’os U-tą

Muenchene, daugelis studentų nete
ko galimybės maitintis UNRRA’os 
valgykloje, o vokiškąsias maisto kor
teles gavo tik po poros savaičių 
Siems studentams į pagalbą atėjo 
M. K-tas. Nepamirštami nei Ham
burgo bei kitų U-tų studentai. Iš1 
viso jiems išsiuntinėta per 500 kg 
įvairaus maisto. Besimokantiems 
amatų surado lėšų užsimokėti už 
mokslą. M. K-to iniciatyva daugelis 
studentų buvo pakviesti į šeimas 
praleisti šventes, ypač tie, kurie čia 
neturi nei tėvų nei giminių.

Nebuvo pamiršti mūsų tautiečiai, 
gyveną ir kitose Vokietijos zonose. 
Reguliariai M. K-tas siunčia maisto 
pakietėlius Berlyne ir kitų zonų vie
tovėse gyvenantiems lietuviams.

Malonesnis M. K-tui darbas, dau
giau artimas jų širdims, yra kraitelių 
ruošimas naujagimiams. Kraiteliai 
yra sudaromi iš BALFo atsiųstų įvai
rių vaikams skirtų rūbelių. Paruoš
tu kraiteliu apdovanojama kiekviena 
lietuvė gimdyvė. Iki šiol tokių krai
telių išdalinta apie 200.

Apskritai, iš M. K-to globos susi
laukia tie, kurie jos yra labiausiai 
reikalingi. Per vieną mėnėsį tenka 
sušelpti apie 300 žmonių. Tai nema-

ugnles liežuviai padangėn kyla, gir
dėti trimitų balsai, šaukia drąsuoliui 
karžygius rinktis krūvon. Ir vėl švy
truoja kardai, žemę trypia žirgų ka
nopos, krenta priešų galvos, o Apuo
lė vėl kvėpuoja laisvės oru, vėl kyla 
aukštyn pilies bokštai, juos supa nau
ji sustiprinimai, ..........................
žydi.

Daugiau kaip
_______ ..................___ Apuolės istorija 

prižiūri ir globoja vietos šauliai. Jei pergyvenimų, su 
į šį piliakalnį žiūri iš toliau, aplinkos šventėmis, su gaisrų pašvaistėmis ir 
gamtoje jis sudaro gražią puošmeną. 
O jei nuo jo dairais po plačiąją apy
linkę, gražų vaizdą sudaro aplink jį 
iš visų pusių vingiuoją upeliai.

Mums lankant Apuolės piliakalnį, 
aušo gražus birželio rytas. Nuo upe
lių kėlėsi rūkas, švilpavo ir dūdas 
dūdavo piemenėliai, artojai rinkosi 
lauko darbams. Mes vaikščiojome 
tylūs, susimąstę. Prieš akis mums 
vertėsi Simano Daukanto istoriniai 
raštai. Mes persikėlėme į garbingąją 
Lietuvos senovę, kada ši vietovė 
daugiau kaip tūkstantį metų buvo 
svarbus gynimosi centras, kada čia 
buvo didelis miestas, skleidžląs kul
tūros spindulius. Daug kautynių 
pergyveno Apuolė, ji buvo sudeginta 
ir sugriauta, valdė ją krašto šeimi
ninkai žemaičiai, trypė jos žemę prie
šai švedai ir kuršiai. Bet tai buvo 
trumpos nelemties akimirkos. Kas gi 
gali pavergti nenugalimus ryžtuolius 
žemaičius? Žiūrėk, aplinkėj laužų toliau į Skuodą.

miestas klesti ir

tūkstanties metų 
pilna {vairiausių 
pergalės triumfų

griuvėsių krūvomis ir liūdnomis, 
trumpomis vergijos dienomis.

Saulė kyla aukštyn, J piliakalnį 
atvyksta jaunimo ekskursijos, kurių 
čia vasaros metu atsilanko labai 
daug, mes klausomės istoriko moky
tojo aiškinimų ir jo lūpomis mes gir
dime žodžius, kuriuos lyg kalbėtų 
senelis, pakilęs iš kapų milžinių, ir 
pasakotų apie senovės laikus...

Apie Apuolės piliakalnį turima 
rimtų, įrodančių istorijos žinių, ku
rios, suplaukusios iš įvairių šaltinių, 
viena atitinka kitą. Apuolę tyrinėjo“ 
ir vykdė archeologinius kasinėjimus 
generolas Nagius ir prof. Volteris. 
Be Latvijos archeologų, tyrinėjimus 
vykdė ir speciali Švedijos komisija, 
vadovaujama prof. Hermano. Visi 
gauti duomenys sutinka su mūsų žy
miojo istoriko Simano Daukanto raš
tais ir devintojo šimtmečio Rimberto 
kronika.

Pavakaryje iš Apuolės išvykstame
Vyt K. Prutenis

žos stovyklos kolonija. Tokia yra 
svarbesnė M. K-to veikla, neskaitant 
švenčių proga pramogų ruošimo vai
kams, prisidėjimo prie rinkliavų,, 
svarbesnių minėjimų paruošimų ir 
kitų smulkesnių darbų.

Aks!. Austrijoje skambu 
lietuviu daina

Linzas. — S. m. lapkričio 23 d.
_,... ■ j „ j ,, .. i . , Kaeferfeldo, Scherb svetainėje, Lm-Didžiausia dalis daiktų ir produk-,^ monn ’ . .... _

tų gaunama iš BALFo per LRK ame
rikiečių zonos įgaliotinio įstaigą 
Muenchene. Taip pat K-to veiklą, 
gausiomis aukomis parėmė lietuviš
koji visuomenė. Pažymėtina nema
žos Muenchęno ir Wunsiedelio lietu
vių aukos. Iš gautų gėrybių atsiskai
toma su įgaliotinio įstaiga, pateikiant 
sušelptųjų pakvitavimus raštu.

Suprantama, jog Zoninis Moterų 
Komitetas tokią veiklą galėjo išvys
tyti susilaukęs realios paramos iš ki
tų moterų komitetų, kurie veikia prie 
kiekvieno didesnio LRK skyriaus. 
Jie visi sėkmingai talkina Zoniniam 
M. K-tui. A. Sd.

Ravensbiirgo „Trijų Kryžių“ vietininkijai 2-ji metai
lietuvių 
draugo- 
pirmoji 
skautų 

karinės

S. m. lapkričio 23 d. sukako dveji 
metai nuo Ravensburgo 
skautų „Dariaus — Girėno“ 
vės įsikūrimo. Tai bene 
prancūzų zonoje įsikūrusi 
draugovė, oficialiai gavusi
valdžios leidimą populiarinti skauty
bės idėją vietinės lietuvių kolonijos 
jaunime. Ši misija sėkmingai ligi 
šiol vykdoma, ir lietuvių skautų 
draugovė per šiuos dvejis metus 
išaugo į „Trijų Kryžių“ vietininkiją, 
subūrusią po savo skautiška vėliava 
ir gretimų lietuvių kolonijų skautiš
kąjį jaunimą. Šiuo metu „Trijų Kry
žių" vietininkiją sudaro Ravensbur
go, Biberacho ir Tettnango skautų 
draugovės,

Metinių išvakarėse, lapkričio 22 
d., vietininkijos skautai susirinko Ra
vensburgo LRK salėn iškilmingos 
sueigos. Be atvykusių Biberacho ir 
Tettnango skautų, šioje sueigoje da
lyvavo ir svečiai. Svečių tarpe galė
jai matyti ne tik vietinės bei kaimy
ninių kolonijų lietuvius, bet ir ukrai-

fe
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Zoninis Moterų Komitetas Muenchene. 
Iš dešinės į kairę: B. Kalvaitienč, E. Vaišnoraitė, G. Allcsnfnienė, 

' K. Garbuzaitė ir A. Krikščiūnienė.

niečių, apatridų, latvių skautų atsto
vus, skautų tėvus ir gausią vietos vi
suomenę.

Iškilmingą sueigą atidarė seniau
sias vietininkijos skautas skaut. Ki- 
šonas. Dvasinis skautų vadovas kun. 
kapel. Vaičiūnas tarė trumpą žodį, 
sveikindamas skautus jų metinės 
šventės dieną. Po jo vietininkijos 
vietininkas skautininkas Vladas P. 
apibūdino skautų įsikūrimą prancū
zų zonoje, toliau kviesdamas jauni
mą burtis į skautų eiles, tačiau čia 
pat pabrėždamas, kad... „mums 
svarbu ne kiekybė, bet kokybė“.

Liet. Skautų Sąjungos vardu kal
bėjo Sąjungos garbės gynėjas M. K. 
komiteto ir lietuvių visuomenės var
du — LTB Ravensburgo skyriaus 
pirmininkas p. Viščinis. Kalbėtojas 
ragino visus žiūrėti į skautybės idė
ją rimtai ir kilniai, ragino tapti skau
tais ir būti tos kilnios idėjos pase
kėjais boi skautybės uždavinių vyk
dytojais gyvenime. Vietininkiją dar 
sveikino skautų tėvų atstovas p. 
Kelpša, apatridų skautininkas, ukrai
niečių ir latvių skautų atstovai.

Buvo perskaityta ir raštu gautieji 
vyr. skautininko V. Čepo, prancūzų 
zonos skautų sąjungos seserijos va
dovės, Freiburgo ukrainiečių skautų 
sveikinimai.

.Po oficialios dalieš sekė įdomi ir 
nuotaikinga skautų linksmoji popie
tė. Ji pradėta pačių skautų pasiro-

zo meno mėgėjų būrelis suruošė me
ninę popietę: su programa, bufetu, 
loterija ir šokiais. Į ją, be lietuvių, 
dar buvo atsilankę austrų ir čia gy
venančių svetimšalių.

Pačią meninę dalį atliko neseniai 
iš Vienos atvažiavusi Kauno Valsty
binio Baleto šokėja Nina Giedraitytė, 
Linzo Brucknerlo Konservatorijos 
operos klasės studentas Marijonas 
Cikota ir meninis kolektyvas.

N. Giedraitytė pašoko Mayerbee- 
rio „Gėlių pardavėją“, Griego „Any- 
tros šokį“ ir Minkaus „Tarantella“. 
Apdovanota gėlėmis ir nuoširdžio
mis žiūrovų katutėmis, ji turėjo pa
kartoti net po kelis kartus.

M. Cikota padainavo T. Giordanl 
„Caro mie ben“ ariją, R. Schumano 
„Tu esi kaip gėlė“, T. Conttran „La 
Sorentina“ ir St Šimkaus „Kur ba
kūžė samanota“. Šokiams ir dainoms 
akompanavo Brucknerlo Konservato
rijos forteplono meisterių klasės 
stud. Aldona Prapuolenytė.

Be jų, programoje dar dalyvavo 
E. Steponaitienė, Id. Gruodytė, P. 
Neniškis, Vyt. Gruodis ir J; Ever- 
linas. .

Gautas iš vakaro pelnas per 1.000 
šilingų paskirtas L. R. Kryž. Linzo 
skyriui. J. Z.

dymais. Pažymėtini Biberacho ir 
Tettnango jaunesnieji skautai, kurie 
tiesiog pasigėrėtinai sušoko liet, tau
tinius šokius. Jiems žiūrovai nesi
gailėjo simpatijų ir audringų katučių.

Atskirai paminėtini Ravensburgo 
skautų laužų programos numerėliai 
(tiesa, ne visi vykę) ir skautiškų dai
nų pynė, kuri publiką veikė ne tik 
savo darniu atlikimu, bet ir jau
nystės įkarščiu. Dainos sukėlė mu
myse didelę audrą, užgavo mūsų šir
dies pačias jautriąsis stygas, ir mes, 
žiūrovai, pajutome didelę mūsų dai
nų galią ir dar didesnį jaunųjų pa
siryžimą — prikelti savąją tautą!

Po dainų žiūrovai skirstėsi lyg ir 
pajaunėję, atgiję, su skaidresnės atei
ties viltim, šviesesne nuotaika. Reikia 
pasakyti, kad daina veikia ne tik' sa
vo buriančia jėga, bet ir gražiu at
likimu. Šiuo atveju, dainos buvo at
liktos be priekaišto ir jose galėjai 
pastebėti prityrusią vyr. skilt. C. Za- 
moiskio ranką. Ravensburgiensis

LTB Vyriausiojo Komiteto pirmininkas Muenchene
Gruodžio 9 d. pirmą kartą LTB 

Vyr. Komiteto pirmininkas Dr. Gylys 
aplankė JJuencheno lietuvius ir Frei- 
mano stovykloje padarė platų pra
nešimą tremtinius liečiančiais klau
simais. Juo labiau, kad šis praneši
mas nesiribojo vien tik informaci
niais dienos klausimais, bet apėmė 
gilesnes mūsų tremties problemas ir 
jos prasmę kovoje dėl vatetyblnės 
nepriklausomybės. Visuomenė gau
siai susirinko ir su visu rimtumu iš
klausė ši pranešimą. Ta proga pa

brėžtina, kad tiesioginis mūsų vado
vaujančių organų kontaktas su ben
druomene nepaprastai yra naudingas 
ir-reikalingas. Iki šiol mes pratę bu
vome juos matyti tik vadinamuo
siuose atstovų suvažiavimuose, bet 
ne tiesioginiuose bendruomenės su
sirinkimuose, ypač Muenchenp apy
linkėje. Tegu tai nėra lengvas daly
kas, bet turint galvoje tiesioginio 
kontakto reikšmę, reikėtų nugalėti 
visus sunkumus ir ryžtis.

B. Mišky*
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Sovietų Sąjungos ūkinis pajėgumas
1939 m. rugsėjo 1 d. Sovietų Są

jungos plotas buvo 21.175.200 kv. km 
su 170.500.000 gyventojų, iš to kiekio 
Europoje 5.983.500 kv. km ir 129.200. 
000 gyventojų. Gyventojų tirštumas 
Europoje 21,6 žmogaus ant vieno kv. 
km, Azijoje 2,7 ir bendras vidurkis 
8 žmonės. Tautybėms skirstėsi taip: 
rusų 5Į,7%, ukrainiečių 18,4%, gu
dų 4,3 %, uzbekų 2,5 %, žydų 2,4 %, 
totorių 2,2%, kazokų 1,6% ir kitų 
dar mažiau. Verslais skirstosi gyven
tojai taip: žemės ir miškų ūkyje dir
ba 85% visų gyventojų, kas rodo, 
kad kraštas yra žemės ūkio pobū
džio, pramonėje ir kasyklose 8,9 %, 
prekyba ir transportas 2,9 %, kitur 
3,2%. Didesniuose miestuose gyveno 
tik 6,5 % visų gyventojų: Maskvoje 
3,6 mŲ. gyv. ir Leningrade 2,7 mil. 
gyv. x ’

Krašto valdymo struktūra mums 
gerai žinoma, todėl ties ją plačiau 
nesustosime. Pažymėsime tik, kad po 
pastarojo karo Sovietų Sąjunga išli
ko vienintėlė valstybė, kurioje vieš
patauja vad. absoliutinė proletariato 
diktatūra, iš tikrųjų tačiau ne prole
tariato, bet Politbiuro diktatūra, 
pratiškai besireiškianti per komuni
stų partiją. Toji diktatūra, absoliu
čiai nepakenčianti jokiose opozicijos 
ir ją fiziškai išnaikinusi, remiasi 
žiauriausiu būdu taikomomis prie- 

‘monėms: melas, prievarta ir teroras 
— yra pagrindinai Politbiuro politi
kos atributai, totališkai taikomi vi
siems Sovietų Sąjungos gyvento
jams. Tai
gigantiško masto policinė valstybė, 

turinti, spėjama, nuo 20 iki 40 mil. 
žmonių koncentracijos lageriuose ir 
priverstinųjų darbtf stovyklose, apie 
30 mil. samdomų ir prievarta suver- 
buotų šnipų ir nuo 3 iki 7 mil. vyrų 
policiją (vidutiniškai 5 mil. vyrų, ar
ba vidutiniškai 30 gyventojų 1 poli
cininkas). Šias aplinkybes primenu 
tik todėl, kad tokia krašto politinė 
konstrukcija lemiančiai veikia ir 
krašto ūkinę struktūrą. Be to, So
vietų Sąjungos Įtaka reiškiasi ir už 
jos sienų: visiška jos jtaka už gele
žinės uždangos ir net kai kurioše Va
karų Europos valstybėse: Prancūzi
joje, Italijoje...

Sovietų Sąjungos bendra ūkio 
kryptis — nepriklausomybė nuo už
sienio. Natūrali šios politikos pasėka 
yra krašto supramonimas ir kiek ga
lint didesnis žemės turtų išnaudoji
mas. Nuo 1928 m. Sovietų Sąjungos 
valdžia stengiasi žinomais penkme
čiais išugdyti sunkiąją pramonę, kuri 
tvarkoma karo ūkio kryptimi. So
vietų teritorija turi daug žemės tur
tų, kurių bendras kiekis skaičiuoja
mas: žemės alyvos 3 milijardai t, ak-

mens anglies 1.650 milijardų t, gele
žies rūdos 11 milijardų t, mangano 
rūdos 785 milijonai t, vario 17 mili
jonų t ir 1.1. Strateginiais sumeti
mais pramonė kuriama ir

nukeliama iš Europos į tolimąjį 
Sibirą ir už Uralo.

Sovietų ūkis yra valstybinis ūkis 
ir jokiais rentabilingumo bei ūkiš- 
kumo dėsniais nesivadovauja.

Politinis motyvas yra vienintelis 
rodiklis. Užuot vežus rūdą prie an
glies, Uralo — Kuznecko kombinatas 
transportuoja du kart daugiau ak
mens anglies 2.000 km prie rūdos. 
Didelės pastangos pramonei išplėsti 
neduoda laukiamų rezultatų. Prie
varta ir vergų drabu kuriama pra
monė yra labai neracionali. Įdeda
mas darbas nepateisina rezultatų: 
blogai dirbama ir didelė gaminių da
lis nueina l broką. Nežiūrint didelio 
šnipinėjimo užsieniuose ir gautų 
technikos išradimų taikymo savoje 
pramonėje, Sovietų gamyba bendroje 
masėje yra toli atsilikusi nuo kitų 
kraštų. Kiek labiau ištobulinta ir 
gerai Įrengta sunkioji ir chemijos 
pramonė, tarnaujanti karo reika
lams. Civiliam gyvenimui skiriamos 
pramoninės prekės buvo labai žemos 
kokybės, išskiriant standartines pre
kes: akmens anglj, geleži, žibalą. 
Pramoninių prekių Sovietuose visą 
laiką trūko ir jos buvo labai bran
gios:. kostiumas 800 - 2.000 rublių, ba
tai 150 - 200 rublių, radijo aparatas 
2 - 3.000 rublių, tuo tarpu vidutinis 
darbininko uždarbis 300 rublių per 
mėnesį.

Žemės ūkis apleistas. Iš bendro 
žemės ūkiui naudojamo 6,36 mil. kv. 
km ploto ariamos tebuvo 2,23 mil. 
kv. km, 3.97 mil. kv. km pievų ir ga
nyklų. 94% žemės išnaudoja kol
chozai ir likusius 6 % sovchozai 
(valstybiniai ūkiai). Žemės ūkis pla
čiai mechanizuotas per mašinų ir 
traktorių stotis. Derliai 2-3 kartus 
žemesni už derlius Vakarų Europoje. 
Iki 1928 m. Rusijoje buvo senoji že
mės ūkio sistema — ūkininkai. 1928 - 
1933 m. visi ūkininkai žiauriausiomis 
priemonėmis likviduoti, suvarant 
juos į kolchozus. Po to Rusijoje iš

Rašo Dr. S. Tomas
Bet kurio krašto ūkinio pajėgumo vaizdui nupiešti reikia naudotis statistikos duomenimis. Bet visiems 

žinoma, kad Sovietų statistika yra netikra. Ji nėra tikrų gyvenimo duomenų fiksavimas skaitlinėmis, kaip 
kad visur kitur yra. Sovietų statistika yra komunistų partijos arba, tikriau sakant, Politbiuro vadų nusta
tyti skaičiai. Tie skaičiai gali būti tikri, apytikriai arba visai melagingi, žiūrint, kaip Politbiuro nariai ran
da reikalinga, nes tik jų leidimu statistiniai duomens tegali būti skelbiami. Išskyrus Politbiuro žmones, nie
kas kitas Sovietų Sąjungoje negali žinoti statistikos duomenų tikrumo. Tenka naudotis nors ir tokiomis są
lygomis skelbiama statistika. Antra vertus, ji vis dėlto vaizduoja gyvenimą, nors tas vaizdavimas gali būti 
iškreiptas. Taip tenka žiūrėti j Sovietų skelbiamus statistinius duomenis. Dar pastebiu, kad pagrindu Įm

esiu prieškarinę Sovietų statistiką.

plito badas ir daug milijonų žmonių 
mirė nuo jo. Prieš tai 1 cntn. rugių 
Sibire kainavo 3 rub., o vėliau pa
kilo iki 500 rub. Gyvuliai liko išnai
kinti. Iki pat pastarojo karo Sovie
tai trūko maisto produktų ir juos 
importavo. Taip ir Lietuva už im
portuojamą žibalą, geležį, tabaką ir 
mašinas mokėjo sviestu ir kiauliena. 
Sovietų kariuomenė ir priverstinio 
darbo vergai buvo gausiai maitinami 
žuvimi. Sovietų teritorija turtinga 
miškais: apie 30% žemės rutulio iš
teklių, kuriuose gausu kailinių žvė
rių. Todėl miškas ir kailiai buvo 
svarbiausios eksporto prekės. Užsie
nio prekyba labai menka. Jos dydis 
prilygo trijų Pabaltijo valstybių už
sienio prekybos dydžiui (lyginant te
ritorijų dydžius Sovietų Sąjungos 
užsienio prekyba buvo apie 100 kartų 
mažesnė, lyginant gyventojų skaičius 
— apie 35 kartus mažesnė už Pa
baltijo kraštų užsienio prekybą).

Pastarąsias
karas Sovietų Sąjungą labai 

sunaikino, '
tokio sunaikinimo istorija iki šiol 
nežinojo. Apie 30.000 pramonės įmo
nių, kuriose dirbo per 4 mil. darbi
ninkų, visiškai sunaikinta. Taip pat 
sunaikinta 1.135 anglies šachtos, kur 
buvo iškasama iki 100 mil. t anglies. 
Sunaikinta Kriwoj-Rog geležies rū
dos kasyklos su 26 mil. t produkcija, 
sudeginta Maikop ir Groznyi žemės 
alyvos įrengimai, išsprogdinta 61 
elektros jėgainė, kurių tarpe didžioji 
stotis Dniepropetrowsk. Sunaikinta 
fosfatų gamybos įmonės Koloje. Ap
skritai sunaikinta du trečdaliai an
glies įrengimų, trys ketvirčiai gele
žies ir mangano (rengimų, šeštadalis 
žibalo gamybos, 62 aukštakrosnys ir 
213 geležies liejyklų, arba trys penk
tadaliai plieno gamybos įrengimų. 
Visiškai sunaikinta mechaninė Sta
lingrado pramonė, kur buvo gamina
ma vagonai ir 60% žemės ūkio pa
dargų.

Karui pasibaigus, Sovietų Sąjun
ga visomis jėgomis griebėsi ūkį at
statyti. Bet jį atstato kitoje plotmė
je: ūkis atstatomas ir išplečiamas už 
Uralo, Sibire, nukeliant ten visą ga

limą nukelti pramonę iš europinės 
Rusijos. Sovietų ūkio struktūra 
drauge smarkiai kitėja. Taigi, ket
virtas penkmetis turi supramoninti 
Sibirą ir išplėsti jo geležinkelių tin
klą. Turimomis žiniomis, į Sibirą nu
kelta 1.300 įmonių, kartu su 15 mil. 
gyventojų. Uralo srityje iškasama 
triskart daugiau anglies, kaip prieš 
karą, būtent: 24 mil. t, kitose Sibiro 
vietose ir tolimoje šiaurėje 75 mil. t. 
Žemės alyvos sėmimas išplėstas Da- 
ghestane, Kazakstane ir Petšioros 
pusiasalyje.

Charakteringa, kad
atstatymo nepasisekimą nurodo 

patys Sovietų penkmetiniai planai.
Trečiasis planas numatė: geležies 

22 mil. t, plieno 27,5 mil. t, akmens 
anglies 230 mil. t, elektros 75 mili
jardus kWh, o ketvirtasis penkmetis 
1950 metams numato: geležies 19,5 
mil. t, plieno 24,5 mil. t, anglies 250 
mil. t ir elektros 82 milijardus kWh. 
Strateginiais sumetimais pramonė 
europinėje Rusijoje teliks nežymi: 
geležies rūdos 50 %, plieno 37 %, ak
mens anglies 34%.

1946 m. vasario 9 d. Stalinas pa
skelbė, kad Sovietų Sąjungai kasmet 
reikia 60 mil. t žibalo ir benzino. 
Tačiau 1945 m. gamino 20 mil. t, o 
1950 m. numatyta 34,5 mil. t. Padi
dėjimas nuo 1940 m. naftos produk
tams tebūtų 14%, tuo tarpu plienui 
50 %, elektrai 70 %. Pridėjus dar vo
kiečių Leuna-Werke gaminamus 
120.000 t ir Rumunijos reparacijų s- 
tą tiekiamą daugiau 1 mil. t kiekį 
kasmet, padėtis žymiai nepagerėja.

Vaizdžiau nusakyti Sovietų ga
mybai duodu šią lentelę:

1939 Dabar
Benzinas t 800.000 530.000
Anglis t 166.000.000 160.000.000
Plienas t 18.300.000 15.200.000
Spyžlus t 14.900.000 10.200.000
Traktoriai št. 40.000 14.000
Medv.

aud. m. 4.030.000.000 2.004.000.000 
Viln. aud. m. 124.400.000 70.000.000
Prek. vag. št. 50.000 40.000
Trąšos t 2.600.000 1.170.000
Pakr. vag. per d. 100.000 70.000

Sugretinus JAValstybes (plota 
9.385.000 kv km su 134.000.000 gy 
ventojų) su Sovietų Sąjunga, pamą 
tysime, kad skirtumas jų ūkių srį 
tyje yra milžiniškas, juo labiau, kaį 
Sovietų Sąjungos duomens yra ti|
projekte 1950 metams, greičiausi!
perdėti, mil. t:

JAV 1945 SSSR 199
Akmens anglis ' . 636 250
Geležis 53 19,5
plienas 80 15,4
Žemės alyva 231 34,5
Elektra (mil. kWh) 222.000 82.000
Garvežiai (št.) 2.845 2.270
Automobiliai (št.) 3.744.0C0 66.000
Sunkvežimai (št.) 1.094.000 428.000'
Traktoriai 359.000 112.000
Mėsa 12,7 1.3
Miltai 11,6 19
Cukrus 1,6 2,4
Sviestas 0,8 0,2

. Turint galvoje Rusijos sunaikini 
mus ir pokarines atsistatymo sąly
gas, tenka spėti, kad

prieškarinis lygis tebus pasiektas 
dar per keleris metus.

Žinoma, ūkio struktūra bus taip pai 
stipriai pasikeitusi. Ūkiui atstatyt! 
Sovietų Sąjunga yra labai reikalingi 
užsienio pagalbos. Tačiau ji norėtu 
pagalbą gauti be jokios kreditorėj 
valstybės kontrolės savo krašte. Bei 
tokiomis sąlygomis niekas nenori pa
dėti, nes įtariama, kad Sovietų Są
junga ruošia naują karą kaip tik 
prieš tą pasaulį, kuris turėtų padėt) 
atsistatytu Tuo tarpu Sovietų Są
jungai tėra trys šaltiniai: a) užsienis 
prekyba — ji gali įsigyti mašinų ii 
kitų reikalingų prekių už tiekiamai 
savo prekes, b) reparacijos ir užimtų 
bęj, pagrobtų kraštų plėšimas, neskel
biant apie tai jokių duomenų, ir c| 
vidaus gamyba. Pagalbos Marshallio 
plano forma Sovietai bijo, kaip vėl-’ 
nias švęsto vandens. Tokia pagalba 
naudotis Sovietai neleidžia visiemj 
kraštams, esantiems už geležinės už
dangos. Mat, toji sistema įneštų ir 
politinės įtakos, kovodama už demo
kratiją ir prieš totalitarizmą. •

Kai Sovietų Sąjunga aklinai už
sidariusi stengiasi atsigauti pati vie
na, plėšdama kaimyninius kraštus. 
Vakarų Europa laisvai vyksto savo 
ūkinę pažangą toliau, gaudama iš JA 
Valstybių pagalbą. Štai, Anglijos 
pramonė pasiekė 120% gamybos, ly
ginant su 1939 m. Prancūzijos 98%, 
Belgija, Olandija ir Skandinavų 
kraštai gamina normalius kiekius. 
Tik Vokietija stovi su 46% prieš
karinės gamybos.

J. Švaistas 
v

Zaliasai džiaugsmas
visur parduodamos — aikštėse, judresnėse gat
vių vietose.

Meldutienė Ilgai renkasi, pasigėrėdama nu
sižiūri ir nusiperka vieną eglutę. Nešasi ją į 
savo stovyklą. Plati, didelė karo aukų — 
tremtinių stovykla. Vien tik buvusių karo be
laisvių barakai ir bombų apgriauti namai. Ap
linkui svetimi abejingi žmonės. Viskas ne sa
va, šalta.

Meldutienė eina ir verkia. Verkia ji tyliai, 
nesuvaldydama skaudančios savo širdies. Gai
lios stambios ašaros savaime srūva ir Ištįžta 
ant visų mindomo šaligatvio.

Ji verkia prarasto'ir negrąžinamo skausmo. 
Šviesus žaliasai kalėdinis džiaugsmas toli, toli. 
Jis ten, kur savasai kraštas, kur tokie mieli 
namai, kur šiltas jaukus butas, niekieno ne
landomas — nei bendrųjų barako gyventojų, 
nei MP, nei stovyklos butų komisijos, nei sa
nitarinės priežiūros inspekcijos, nei Landes- 
polizei pareigūnų.

Paskutinės Kalėdos tėvynėj, okupantų aki
vaizdoj, nebebuvo tokios mielos ir šviesios. 
Pilnutinis džiaugsmas buvo jau palaužtas, bet 
materiališkai dar visko užteko. Viskas buvo 
imama iš seniau, iš gerų, sočių laikų išteklių.

Valandėlėmis šiltai jaukiai atsigauna Mel- 
dutienės siela, bet tučtuojau po to dar grau
džiau pajunta savo širdyje. Kaip gyvas tebe
stovi akyse nuosavas namas. Pulkus pastatas 
miesto naujokyne, vilų rajone. Erdvūs, sau
lėti kambariai. Nuotaikingas, gilios prasmės 
Kūčių vakaras. Visur švaru, lengva. Kaip 
krikštolinis veidrodis žvilga ąžuolinis parke
tas. Gausiai skoningai paruošta iškilmingoji 
vakarienė. Ant apvalaus stalo kaip sniegas 
spindi tradicinė iš senelės paveldėta staltiesė. 
Maloniai kvepia nunokusiu šienu, eglyno sa
kais, žvakučių smilkilų.

Už stalo sėdi penkiese, visa šeimyna — ke
turi savieji ir samdinė Onutė. Valgomojo du
rys plačios, sustumtinės. Jos lengvai, kaip ar

(Tremties Kalėdų nuotaikoj)
Baltas žiemos ir žalių eglučių džiaugsmas 

tvinsta visur. Jis gaiviai banguoja ore, jis 
skardžiai skamba kambariuose.

„Kalėdos! Kalėdos! Ryt jau Kalėdos!" — 
šneka visų širdys Ir nušvitusios šventadieniš
kos akys. Sieloje taip jaukiai, tokiu palaimin
tu kilniu džiugesiu pasigirsta angelų giesmė: 
„Gloria in excelsis Deo et in terra pax homl- 
nibus bonae voluntatis!“

Visos bažnyčios ir visos tautos pamaldžiai 
kartoja tą giesmę: „Garbė Dievui aukštybėse 
ir talka žemėje geros valios žmonėms!“

Taika!
Kokia šiandie brangi ir laukiama ji. Mili

jonai lūpų ir širdžių be paliovos skausmo ir 
kančių sutemose šaukia: „Taikos, taikos! Ga
na žudynių, kraujo, neišbrendamo vargo! Vi
sa žmonija, kaip žūstanti gaivaliniam sriaute, 
Siaubingai klykia taikos. Bet jos nėra ir ne
matyti. Klaikiu prakeikimu alsuoja žemė. 
Baugiai sudreba ji atominių paslapčių prie
vartaujama. Rodos, visos pragaro galybės at
sipalaidavo ir laisvai siaučia, kad padarytų 
galą ir žemei ir visai žmonijai.

O Žodis yra. Bet Jis toli ir toks nerealus 
šiandie. Tas palaimintas, išganingas Žodis ne
lįstoje šiandie kūnu ir negyvena tarp mūsų.

Kodėl?!
Kalėdų, aplinkoj vis dėlto aprimsta visi tie 

užkeikti klausimai. Sieloje giedresnė nuotaika 
pakyla. Įrastu jaukumu sužvilga parduotuvių 
languose spalvotos lemputės ir visokį blizgu
čiai.

Skurdūs, elgetiški tie žaisliukai, kaip ir pa
čios vitrinos — sudurstytos, kartonu, fanera 
užlopytos. Visur tebėra švieži buvusiojo karo 
pėdsakai, visur skurdas, nusilpimo Ir baisaus 
sunaikinimo žymės.

Vienos tik eglutės linksmai žalios, sodrios, 
sveikata ir ramiu mišku kvepiančios. Kalė
dinių eglučių apstu vokiečių miestuose. Jos 

monikos dumplės ištempiamos ir vėl suglau
džiamos. Kai durys susistumia, beveik nebe
lieka sienos tarp valgomojo ir sallono.

Saliono pasieny aiškiai matoma nuo Kūčių 
stalo didžiulė eglutė, ligi pat lubų..Ji tokia 
puošni ir atrodo laiminga, tarytum karalaitė 
vestuviniu apdaru belaukianti savojo princo. 
Spalvingais brangakmeniais spindi eglutėje 
elektrinės lemputės, jaukiai plevena dažytos 
parafino žvakutės, pasakiškai mirguliuoja si
dabruoti ir auksuoti žiburėliai.

Tik ne čia visas svarbumas ir esmė. Įdo
miausia paskum, po vakarienės. Karštligiškai 
pergyvena tą laukimą Danutė ir Algiukas. 
Pirmajai septyneri metai, antrajam penktieji 
eina. Abu jie mažai tevalgo, tylūs, susikaupė, 
nuolat keistų drebulių virpinami. Baugu ir 
įdomu. Po vakarienės būtinai apsilankys kei
stas, niėkada ir niekur daugiau nematomas 
Kalėdų senelis. Jis meiliai kažkokiu negirdėtu 
balsu prašneks. Ant sukumbusių jo pečių bū
tinai kyšos išpampęs krepšys. Nesuprantama, 
kad iš to krepšio visada ištraukia senelis tai, 
kas daugiausia trokštama.

„Koks jis visa žinąs! Kokiu gi būdu viską 
atspėja?“ Paslaptis ligi šiol griežtai tebesau
goma, kad tas senelis — pati motina.

Danutei dabar jau dešimt metų, Algiukas 
baigia aštuntuosius. Kalėdų senelis vistiek te
bėra malonus ir mistiškai laukiamas. Danutė 
labai norėtų didelės gražios lėlės. Tokios lė
lės, kuri gyvai žvaliai žiūrėtų, o guldoma klus
niai užsimerktų, kaip doras vaikutis. Algiukas 
laukia tikrojo automobiliuko, į kurį įsėdęs pa
važiuotų net gatve.

— Na ką, eglutė puiki! Pavyko tau šiandie. 
— Džiugiai pasitiko Meldutis savo žmoną. Toji 
desperatiškai numojo ranka.

— Kas iš to, Antanai...
— Kodėl?
— Nei žvakučių, nei laikiklių joms. O svar

biausia ... Juk tu pats žinai nieko gera netu
rėsiu įdėti senelio krepšin Už markes nieko, 
ničnieko padorcis nebegalima gauti

— Ne tai ką gi darysi... Paimk cigarečių, 
muilo kokį gabalą.. Gal dar bent vienai atlie
kamas skuduras susiras...

— Taigi, kad viskas jau prie galo. Galvo
jau ir apie tai. Visą laiką svarsčiau beeidama. 
Už ką gi tada begausim iš vokiečių šlakelį pie
no ar riebalų trupinėlį; Ir obuolių reikia. Oi 
kaip reikia... Toks dabar nususęs tas maisto 
davinys. O vaikai juk auga, mokosi Jie tokie 
nusilpę, išbalę...

Danutė ir Algiukas kaip niekur nieko ėmė
si tvarkyti nupirktą eglutę. Tėvas sukalė pa
dorų kryžioką ir dar žaliu popierium aptaisė. 
Visai gražu ir tinka. Danutė pritaikė prakti
koj visas rankdarbio pamokas, išmoktas sto
vyklos mokykloj. Šokoladinių, cigaretinų ir 
kitokių gražesnių spalvotų popierėlių buvo jau 
prisirinkusi iš anksto. Dabar tik karpė ir kom
binavo. Pridarė įvairiausių žvaigždelių, pynu
čių. Algiukas iš amerikinių dėžių kartono 
piaustėi grybus, nykštukų namelius ir derino 
kirkužėles, atsineštas iš miško. Truks dar gra
žaus tikrojo angelėlio ir puošnios kalėdinės 
žvaigždės eglutės viršūnėj. Bet ir tas sunku
mas savomis barakinio gyvenimo priemonėmis 
buvo nugalėtas.

Abu mažieji džiugia pakilia nuotaika laukė 
Kūčių vakarienės. Skurdi, prastutė buvo ta 
vakarienė. Bemaž niekuo nesiskyrė ji nuo ki
tų dienų. Svarbiausias buvo tas vilioiąs lau
kimas po vakarienės. Jis nepasiteisino. Liūd
na Danutė, nusiminęs Algiukas sugulo savo 
lovose. Tikėjosi dar ryto: „O gal nakčia įvyks 
tas stebuklas! Gal dabar truputį kitaip? Gal 
iš nakties ras padėtas po eglute Kalėdų lauk
tuves?“ •

Ir ryto tuščia...
Danutė nebeiškentė ir vos sulaikydama 

ašaras paklausė:
— Mama! Kodėl gi šiemet nebeatėjo Ka

lėdų senelis?
— Jis lankosi tik pas mažuosius. Tu jau 

didelė.
— Mamai Ir niekad daugiau nebeateis jis 

pas mus?
Motinai pritrūko žodžių. Ji nusisuko ir 

sustingo prie apsiblaususio barakų lango. Ui 
lango tingiai rangėsi niūri, ūkanota <"cra.
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Paskutinis jogas Rytu Europoje
KARALIUS MICHAELIS PRIES PASKUTINI APSISPRENDIMĄ. „DEMOKRATIJA“ BE OPOZICIJOS.

(Mūsų Paryžiaus korespondento)

nės scenos, išskyrus jauną Rumuni
jos karalių MichaelĮ, kuris yra pas
kutinis oficialus žmogus už geležinės 
uždangos, atstovaująs senąją Vakarų 
demokratiją su blėstančiais europi
nių jogų šešėliais. Ne tiek jis pats, 
kiek jo postas sukelia tą nuotaiką, ir 
jam išnykus iš Rumunijos politinio 
veido, išnyks ne tik paskutinioji mo
narchija už geležinės uždangos, bet 
ir paskutinieji oficialus jogiškos dva
sios politiniai ženki?! Rytų Europoje.

Yra jau žinių, kad šis menkas ir 
daugiau teatrališkas žiburėlis baigia
mas užgesinti — ir tik neilgo laiko 
klausimas, iki visoje Rytų Europoje 
stos tyli ir tamsi naktis, kokią mūsų 
tauta jau žino visą eilę metų.

Pažvelgus Į plačiuosius ir tikrai 
galingus Rytų Europos valstiečių ju
dėjimus, jų istorini kelią, atmintin 
Įstringa vienas būdingas reiškinys: 
visi tie judėjimai ir jų vadai veik 
visada buvo išmintingoje opozicijoje, 
bet niekado neįstengė suformuoti 
konkrečios ir galingos jėgos, kuri 
būtų galėjusi * pasipriešinti prieš 
madnas diktatūras įvairiuose Euro
pos kraštuose, taip plačiai apėmusias 
daugelį valstybių tarp abiejų Pasau
linių Karų. Bet visai kitaip jie pa
sirodė paskutiniojo karo metu, kada 
Europa atsidūrė prieš alternatyvų — 
žūti ar gyventi. Vidaus nesutikimai 
buvo užmiršti ir Rytų Europos tautos 
išėjo į žūtbūtinę kovą, kuriai vado
vavo ir didžiuosius branduolius su
darė plačiosios valstiečių masės, Ry
tų Europos tautų rezistencija lemian
čiai prisidėjo prie nacionalsocialisti
nės Vokietijos sunaikinimo.

Šiose kovose iškilo pirmon vieton 
jau susikonsolidavę plačiųjų valstie
čių masių sąjūdžiai, turį aiškius tiks
lus ir norus — laisvai ir nepriklau
somai gyventi ir atstatyti, kas buvo 
priešo sugriauta dvasiniame ir fizi
niame tautų gyvenime. Išmintingieji 
ir „jogiški" valstiečių vadai buvo pa
šaukti išsivadavusioms tautoms va
dovauti.

Bet šitoji akimirka ir tebuvo lyg 
žaibo švystelėjimas tamsią naktį. Dar 
nespėjus palaidoti rezistencijos prieš 
vokiečius aukas, rusai pradėjo nuo
seklų savo sąjungininkų persekioji
mą ir naikinimą. Rusiškoji „demo
kratija“ planingai ėmė griauti kūry
bingų ir narsių tautų pagrindus, pra
dėdama nuo išmintingos plačiųjų 
valstiečių masių opozicijos ir jos va
dų. Maniu, Matček, Mykolaičyk, Pet- 
kov — vienas po kito dingo iš tautų

Nepaprastai greitai ir plačiai iš
garsėjęs A. Kdestler „gavo veikale 
„The Yogi and the Commissar" nu
piešia du žmonių tipus: komisarus ir 
jogus. Pagal Koestlerį, komisarai 
tiekia sugedusias žmonijas rvoliuci- 
niu ir radikaliu keliu gydyti ir Įvesti 
naują produkcijos ir padalinimo si
stemą. šiam tiįcslui pasiekti komisaras 
naudoja visas priemones, pradedant 
■paudžiančia Įtikinėjimo propoganda 
ir baigiant jėgos panaudojimu, išda
vimu, sutarčių laužymu ir politinė
mis žudynėmis.

Visai priešingas komisarams yra 
jogų tipas. Jogu laikomas ne tik In
dijos stebukladaris ir mąstytojas, 
Koestlerls jogu laiko ir tą europietį 
politiką, kuris giliu žmonijos santy
kiavimo dėsnių supratimu siekia tų 
pačių idealų, bet kitomis priemonė
mis. Europietis „jogas“ visur ir vi
sada prisimena, kad žmonija sudaro 
savotiškai komplikuotą mechanizmą, 
kurio kiekvienas narelis yra tampriai 
vienas su kitu susiję. Jis neplanuoja 
pabaigos ir nenusako, koks bus ga
las. Jis žino, kad tikslo besiekiant 
rezultatai bus tokie, kokiomis prie
monėmis jie buvo siekti. Jis atsisako 
nuo jėgos ir Įtikinėjimo propagandos, 
manydamas, kad tik išmintis palen
kia mases. Už tad netiki, kad išvir
šinėmis priemonėmis pasaulis gali 
eiti pažangos keliu, nes mano, kad 
tik individualus žmogaus taurėj imas 
ir asmenybės išsiskleidimas yra „pa
žangos motorai“. Neieškodami sveti
mų stabų, prisiminkime mūsų Vydū
ną, kuris šias mintis mums yra daug 
subtiliau ir giliau atskleidęs. Bet ne 
tai mums rūpi šiandien iškelti dienos 
švieson ir nagrinėti. Prisimindami 
Arthuro Koestlerio komisarus ir jo
gus, mes nejučiomis ir instinktyviai 
metame žvilgsnį Į „anapus“ geleži
nės uždangos ir su baime stebime, 

• kaip tenai vienas po kito nyksta šių 
dienų europiniai jogai. Ar nėra sa
votiški jogai visi tie europinio garso 
ir masto politikai, vadovavę plačio
sioms valstiečių masėms Kroatijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, 

^Lenkijoje ir senai teriojamoje ir nai
kinamoje mūsų Lietuvoje? Senasis 
Masarykas, Maniu, Matčekas, Stam- 
buliski, Petkov? Ar jie ir mūsų tau
tos veikėjai, laisvės kovotojai, nepri
mena Indijos Gandhi, kuris yra atsi
sakęs jėgos savo politiniams tikslams 
siekti ir verčiau pasirinkęs išmintį ir 
sąmoningą Įtikinėjimą? Visi jie- jau 
yra dingę nuo Pytų Europos pollti- 

opozicinių vadų: vieni nužudyti, kiti 
kalėjimuose, dar kiti užsieniuose. 
Per dviejis metus trukusi kova — 
jau užbaigta. Koks tikslas tos aukos?

Šiandien jau paskutinio karo isto
rikai skiria didelę reikšmę Europos 
tautų pagrindžio kovai su nacine Vo
kietija. Yra jau įrodyta, kad jei ne 
narsus Rytų Europos tautų pogrindis, 
pirmaisiais ir lemiančiais karo me
tais vokiečiai būtų galėję lengvai su
sidoroti su rusais. Jei šiandien 
Maskva tiek šūkauja dėl 
pergalės, ji turėtų prisi
minti milionines auka?, 
kurias ant pergalės aukuro 
sudėjo Rytų Europos tautų 
rezistencija, kuriai karo 
istorikas jau paskyrė di
delę garbės vietą. Nežiūrint 
to, Maskva brutaliausiomis ir begė- 
diškauslomis priemonėmis naikina 
tuos, kurie taip lemiančiai prisidėjo 
prie jos laimėjimo. Mums kaip tik 
ir rūpi šitos aukos prasmė.

Čia prisimintina 1946 metų vasa
ros sovietinių generolų krizė, kurios 
metu buvo „atstatytas" maršalas Žu
kovas ir daugybė kitų garsių vadų. 
Dabar tik pradeda aiškėti tos krizės 
tikroji priežastis. Pasirodo, jau 1946 
metų vasarą sovietų generolai pla
navo užimti Europą ir laikė, kad tai 
esąs patogiausias ir geriausias mo-

10 Malenkovo įsakymų, įsidėmėtinų demokratiniam pasauliui
Sovietų politbiuro narys Georgi 

Malenkov paskelbė, kad šiais metais 
Sovietų Sąjungoje būsiąs panaikintas 
maisto normavimas. Be to, kainos 
būsiančios sumažintos ir Sovietų va
liuta konsoliduota. Tie dalykai jau 
vykdami. Malenkovas kaip ir Žda- 
novas dalyvavo kominformo kūry
boje. Malenkovas, be to, dar pa
skelbė:

1) Dabartinis 5 metų planas sieks 
išvystyti SSSR gynybos pajėgumą ir 
Sovietų karines pajėgas aprūpinti 
paskutiniais kariniais technikos lai
mėjimais.

2) 5 metų planas sieks padidinti 
tam tikros pramonės gamybą.

3) Bus dedamos didelės pastangos 
medžiagų ir maisto atsargoms suda
ryti, kad išgyvenus visokios rūšies 
sunkumus ir tai būtų tikra garan
tija Įvairios rūšies Įvykiuose.

4) Dėl esamos dabartinės tarptau
tinės padėties Sovietų Sąjunga nega

mentas. Tik Stalinas šiam planui pa
sipriešino, turėdamas galvoje stiprią 
ir gerai organizuotą bei narsią opo
ziciją už geležinės uždangos. Jo ma
nymu, 1946 metų, vasaros žygis galė
jęs atnešti tas pačias klaidas, kurias 
padarė Hitleris puldamas Rusiją. 
Taigi žygis reikėjo atidėti, kad su
naikinus opoziciją ir jos vadus ir tuo 
būdu „išvalius" Rytų Europos erdvę.

Štai toji aukos prasmė. Ji sulaikė 
rusus nuo žygio bent tokį laiką, per 
kuri Vakarinės demokratijos galėjo 
sustiprėti, išaiškinti komunistini pa
vojų savo tautų masėse ir "tuo pa
lenkti nuomonę. Per šį laikotarpį 
Vakarų Europos komunistai buvo iš
stumti iš valdžių ir vadovaujančių 
vietų, išryškėjo pagaliau ir jų tikra
sis veidas. Italija ir Prancūzija šian
dien aiškiai skiria komunistinį bei 
antikomunistinį bloką ir yra žymiai 
daugiau konsuliduotos, negu 1946 me
tais. Taip pat ir Vakarų Vokietijos 
masėse galvojimas susikonsolidavo 
vakarinių demokratijų naudai. Šie 
visi kraštai mažų mažiausiai gali 
efektyviai priešintis eventualiam 
Rusijos imperialistiniam žygiui. 
Trumpai — vakarinis pasau
lis dvasiškai sustiprėjo, 
kai tuo tarpu rytiniame at
sirado dar daugiau pagie
žos.

Ar atsieks tikslą šios didžios au
kos? Aukos ne tik vadų su išgarsė
jusiais vardais, bet ir šimtatūkstan
tinės ir milijoninės aukos nežinomų 
vardų, kurių kraujas ir ašaros teka 
nuo geležinės uždangos iki Vladivo
stoko. Tokia daugybė nežinomų ir 

linti remtis importu žymių reikmenų 
kiekių iš užsienio ir todėl dedamos 
pastangos apsirūpinti patiems.

5) Komunistų partija dabar kreips 
dėmesį ne tiek Į partijos narių kie
kybę, kiuri per karą iš 3.800.000 buvo 
pašokusi iki 6.300.000 narių, kiek Į 
kokybę.

6) Dabar partija varo kampaniją 
prieš Įvairius vakarų kultūros bur
žuazinio vergiškumo pasireiškimus.

Šių senų kapitalistinių tautų li
kučiai yra dabar panaudojami britų 
ir amerikiečių imperializmo agentų, 
kurie nesigaili savo pastangų surasti 
SSSR paramos špionažui ir antisovle- 
tinei propagandai varyti.

7) Centralinis partijos komitetas 
dabar rengiąs naują partijos progra
mą, nes dabartinė esanti jau „senai 
pasenusi“.

8) „Sovietų Sąjungos ir demokra
tinių (suprask komunistinių, red.) 
kraštų užsienių politika esanti nu

Hitleris Amerikoje?
AP iš Varšuvos praneša, kad vo

kiečių SS pilotas kap. Peter Baum- 
gartas, anot Varšuvos laikraščio, pa
reiškęs, jog Hitleris su Eva Braun 
esą pabėgę į JAValstybes povande
niniu laivu porą dienų prieš Berlyno 
pasidavimą.

Pilotas pareiškęs Įstaigoms, kad 
jis lėktuvu Hitlerį ir Braun iš Ber
lyno nugabenęs prie Danijos kranto. 
Tenai ši pora įsėdusi Į povandeninį 
laivą, o jis grįžęs atgal Į Berlyną. ■

Baumgartas, spėjama, bus. nuga
bentas iš Vokietijos į Lenkiją karo 
nusikaltėlių bylon, kuri prasidėjo 
gruodžio 17 dieną. (DM) 

nekaltų aukų šiandien sudėta kovoje 
su negirdėtu istorijoje despotizmu! 
Šie milijonai pavergtų, supančiotų, 
išniekintų ir bėjėgių žmonių žūsta 
kaip bevardžiai didvyriai dėl visos 
žmonijos pasiilgtosios ir mylimos 
laisvės!

Ar atsieks tikslą šios didžios au
kos? Ar pateisins Vakarinės demo
kratijos į jas įdėtas viltis?

Tuo tarpu lieka viltis ir tikėjimas 
amžino dėsnio teisingumu — blogis 
žūsta, gėris laimi. Pirmoje kovos fa
zėje tarp komisaro Ir jogo, aišku, vi
sada tūri laimėti komisaras, nes jis 
brutalus ir dinamiškas. Kur komisa
ras, SŠ-ininkas, gauleiteris ar NK- 
VD-istas, ten dvasiai vietos nėra. 
Ten fizinė jėga, viską naikinanti, net 
ir pati save. Bet nors paminklai jau 
sugriuvo, o Horacijus ir šiandien te
bėra gyvas. Z. V.

kreipta imperializmui nuvertinti... 
prieš amerikiečių imperialistų vado
vaujamą kliką, —: ruošiančią naujus 
karo planus prieš TSRS“. '

9) Klasių kova dabar pervesta Į 
tarptautinę areną ir „čia mūsų par
tija yra pašaukta“ išmėginti savo 
ginklus kovoje prieš gudrius buržua
zinės politikus biznierius“. ~

10) Sovietų Sąjungos komunistų 
partija atrenka ir paruošia „tinkamus 
kadrus, kad užtikrintų partijos liniją 
užsienių politikoje“.

Malenkovas nurodė, kad „geras 
Sovietų šių metų derlius sudarąs są
lygas panaikinti Sovietų Sąjunga 
maisto normavimą“. Dabar Sovietų 
Sąjunga galinti grįžti prie normalaus 
reikiamų prekių naudojimo ir gamy
bos. Praėjusių metų sausra sutruk- 
džius maisto normavimą panaikinti. 
(NYKT)

Sis komunistinio šulo pareiškimas 
sako daugiau, negu bet kuri jų pro
pagandą. ma.

(Pradžia praėjusiame Nr.) ,
— Vis-, naktį, kai tik pradėjo lyti, mes ke

liaujam su lovom po visas keturias kertes. 
Matai, visur bėga, tai susimetėm į apatinę lo
vą, o viršutinė — stogas. Ir dainuojam, — 
galvą iš pastogės iškišęs kalbėjo Kranickas. 
Jo raudoni plaukai buvo šlapi ir žvilgėjo kaip

■ cibulis. Žmona ir dukterys pro kraštą ant
klodės pasirodė dar raudonesnlais plaukais.

— Verkti reikia, — piktai patarė Adulis.
— Ką tai padės. Jau devynis kartus bu

vome UNRRA’oje. Girdi, palauk, žiūrėk, sako, 
ir vokiečiai ne per plaučiausiai gyvena. Taigi, 
vadinasi, sakau, šeimai, miegot nėra kaip, sė
dėt vėl — nėra kaip. Dainuojam... Linksmi
namės, dovanok, kaimynėli, jei prikėlėm.

Adulis, nieko nesakęs ūmai uždarė duris. 
Sutiko koridoriuje Ciuladą, varinį katilą tem
piantį į savo kambarį. Koridorius buvo be 
stogo, į laiptų pusę pasvyrusiu parketu bėgo 
pilkas upelis cementiniais laiptais iki pat pir
mo aukšto, iš kur sruveno į rūsį — skalbyklą.

— Iš kur šitą katilą, Feliksai?
— Iš skalbyklos, vistiek ten jau baigia 

semti, — atsakė Ciulada.
Ciulados šeima, du maži vaikai, senas tė

vas ir už vyrą žymiai vyresnė apskrita žmona, 
sėdėjo prie stalo, vidury kambario, nes tik ten 
nebėgo pro lubas vanduo. Kertėse stovėjo 
puodai, artilerijos šovinių dėžė, kubilas ir apa
čia grabo. Pirmieji atvykę kareivinių pasto
gėje rado keliolika grabų; kitus sudegino, ke
letą DP išsinešė po lovomis, susidėti rūbams, 
maisto atsargoms. Ciulados pusė grabo buvo 
artipilnio kavos rusvumo vandens. Gale gra
bo, kur čiurkšle bėgo vanduo, Ciulada pastatė 
varini katilą.

— Avinas, tu, Petrai, geriau paieškotum 
laivo, — patarė žmona.

Mažasis Vytukas, gal trečius užkliudęs, Į 
grabą paleido mamos padarytą poplerlnĮ lai
veli.

— Jeigu dar kelias valandas taip žllaugs, 
—• paskęslm, — aimanavo Adulis.

Su mažomis pertraukomis lijo devynias 
dienas. ----------------

___  Liudas Dovydėnas

Camp „E"
Trečią lietaus dieną bestogės kareivinės 

DP — lietuviai, latviai išrinko delegacija pas 
direktorių W-son’ą. Delegacija .ilgai stovinėjo 
puošnaus viešbučio koridoriuje, kol ilga, ne
paprastai išsidažiusi čekė Anna, direktoriaus 
ašmens sekretorė, pakvietė pasikalbėti. Sto
vint dviem vyram ir dviem moterim direkto
rius pasisakė labai laiko neturįs, bet jis jau 
žinąs visą reikalą. Panelė Geath viską jam 
pasakiusi. Jis keletą kartų buvęs pas bur
mistrą, bet ponai ir ponios tai yra ne
lengvas reikalas. Gal paremontuosime. Paga
liau, aš nesudarau sutarties su mielu Dievuliu 
dėl lietaus..." Karališkosios armijos pulki
ninkas leido suprasti, kad viskas paklausta ir 
pasakyta. Sekretorė atidarė duris, kai dviejų 
ligotų vaikų motina dar norėjo kažin ką pa
sakyti.

Delegaciją išlydėjo direktoriaus šoferis lat
vis Janis B. Gavęs užtikrinimą niekam nepa
sakoti, patarė:

— Nieko čia nebus. Užvakar buvo balius 
pas burmistrą. Buvo vyno, gražių moterų, 
muzikos. Mes juk to neduosim. Bet viską 
daro sekretorė —, meilužė Anna G. Ji yra 
Čekijos vokietė, bet dedasi čeke, kartais žyde. 
Moka angliškai, vokiškai, rusiškai. Ji kiekvie
ną DP sudegintų degtuko ugnyje. Ji sako DP 
reikia uždaryti į rūsius, vandeniu užlieti ir 
klausti: ar nori grįžti l namus?... Yra vienas 
kelias — pas karo komendantą.

— Ne, šito mes negalim. Tu žinai, kad visi 
tautybių komitetai yra {grasinti jokiu reikalu 
nesikreipti į komendantą, — karštai kalbėjo 
daktaras Medinis, delegacijos pirmininkas.

Dviejų diktatūrų dresiruoti, per gaisrus ir 
griuvėsius atsidūrę tyliuose griuvėsiuose, — 
žmonės, nedrįso išsiaiškinti, ar tai viskas, ką 
duoda Vakarai, ar tai perdaug, nes UNRRA’os 
uniformuoti vyrai ir moterys atvejų atvejais 
priminė, jog dėl DP duodama ir leidžiama 
daug mažiau, tačiau gailestingi, sumanūs di
rektoriai, Welfares Officers, miklūs sandėlių 
viršininkai savo gera valia žymiai pralenkia 
galimybių ribas.

Per visas lietaus dienas Mrs. Geath, svei
katos karininkas, po du kartu atlankydavo 
vandenyje plaukiančias kareivines ir nesigai
lėjo gerų patarimų motinoms, vyrams, kurie 
sienose prakalė skyles ir nuo grindų leido bal
tomis sienomis ašarų švarumo vandenį.

Mrs. Geath, plona sausa anglė, mikliai lak
stė laiptais ir barė vaikus, žaidžiančius laptals 
bėgančiam upelyje, dažnai kartodama: „Kleen, 
kleen“! Vaikai iš tolo pamatę bėgo koridoriais 
ir perspėjo motinas: „Atvažiavo Klyn, Klyn"!

Siaurais pečiais, maža galvute, plačiu ilgu 
sijonu ir labai plonom kojom Mrs. Geath buvo 
panaši l klyną, ir vaikai kažin kodėl, labai 
bijodami ir girdėdami josios klyn, klyn, bėg
davo i rūsius arba į griuvėsius.

Trečiam aukšte Butkevičiaus mergytė Ni
jolė žaidė ant laiptų su popieriniais laiveliais 
ir paslydo. Laiptų turėklai buvo bombų nu
griauti — mergaitė nukrito l antrą aukštą, bet 
laimingai — pataikė ant einančios moters pe
čių. Mrs. Geath labai išbarė tėvus, kaip jie 
ant laiptų palieka vieną keturių metų vaiką. 
Ir pačią mergaitę nesuprantama kalba barė ir 
vedė kelis kartus laiptais, rodydama žemyn, 
tardama: „You is bom, bom giri“.

Mergaitė, baimės išplėstomis akimis, ver
žėsi iš sanitarijos karininko rankų.

Trys šeimos, apsigyvenusios rūsyje, kas
dieną aiškinosi su Mrs. Geath dėl durų ir 
langų uždarymo. Mrs. Geath liepė visada lai
kyti atdaras duris, mažus langelius, drėgniems 
mūrams džiovinti, tačiau dažni vėjai švilpda
mi kedeno plaukus po kertes besimėtančių 
gyventojų.

Mrs. Geath nemažas priešas buvo Mrs. Bet
ty, taip pat anglė, kultūros karininkas. Ji bu
vo visų mylima, vaikai būriais apsupdavo ją 
tik keliančią koją iš jeeps’o. Nors per vertėją, 
ji ilgai klausinėdavo moteris, vyrus kaip gy
veną namuose, kokį darbą dirbę. Ji mažai 
patarė, bet jos- patarimai Ūko laikui ir sąly
goms, buvo nuoširdūs. Ji sakėsi, mačiusi prie 
Ulmo DP gyvenančius miške, senuose auto
busuose, pačių pastatytuose barakuose, ma
čiusi labai sukimštus — senų kareivinių niū
riuose kampuose. Dabar ji pamačiusi karei
vinių griuvėsiuose. Bet ji nerimstanti, kol 
žmoniškesnes sąlygas sudarysianti.

— Geras Dieve, atrodo DP turės būti po

karinių vergų pavyzdžiais, — Mrs, Betty pa
sakė gimnazijos mokytojui.

Aštuntą lietaus dieną,- popiet, prie trečios 
stovyklos — Camp „E“ sustojo puošnus 60-sios 
divizijos vado automobilis. Lydimas majoro 
ir leitenanto, pirmiausia užsuko J be stogo ka
reivines, kur lietuviai, latviai išsigandę laukė, 
ką pasakys už gausybę vandens ir pelyjančias 
sienas — nepakankamą švarą.

Divizijos vadas, tiesus, ankstyvai pražilęs 
karys, greit perlipo trijų aukštų laiptus, pa
klausė, ar seniai gyvename kareivinėse, ar yra 
vaikų, senų? Atlankė ir sekančias dvi, kur, 
išvykus karaliaus ir maršalo šalininkams, gy
veno lenkai.

Po valandos divizijos vadui išvykus, atva
žiavo Mrs. Betty ir atsargiai šyptelėjo stovy
klos kultūros vadovei, daktarei K-nei, prasi
tardama:

— Divizija kai ką patvarkė...
Vėlai vakare, suprakaitavęs, niūrūs atvyko 

direktorius W-son ir, sušaukęs visų trijų ka
reivinių seniūnus, įsakė iki ryt vakaro palikti 
kareivines ir išsikelti į buvusias partiečių, už
sitarnavusių darbininkų namus, už poros kilo
metrų, priemiestyje. Namuose atskiri butukai, 
elektra, vanduo, dujos ir prie kiekvieno namo 
tebestovi ilgi vėliavų standartai. Direktorius 
pastebėjo, kad tautybės galės ir savo vėliavas 
iškelti.

Rytojaus dieną karštligiškai visi UNRRA 
pareigūnai ragino greičiau skubėti į naujas 
patalpas. Kas vežimėliais, kas ant pečių, kas 
sunkvežimiu, iš ryto smarkaus lietaus perlyti, 
suaugę ir vaikai paliko apdegusius, suardytus 
mūrus.

Sekmadieniais prie naujųjų patalpų buvo 
iškeliamos iš ryto vėliavos, sugiedami himnai, 
maldos. Asfaltuota, klevais nusodinta alėją 
einą praeiviai sekdavo rimtas ir liūdnas apei
gas.

Kartą po vėliavos nuleidimo pradūzgė di
vizijos vado mašina. Ąr ten buvo pagarbiai 
pražilęs karys, — nepastebėjo, bet senis Adu
lis, dėkingumo pilnomis akimis, sunkia ūki
ninko ranka peržegnojo alėja tolstančią ma
šiną ir, lyg pasiteisindamas, stebėjosi:

— Tai, Dievuliau baltasai, toks generolas 
ir žmogui bloga nedaro!
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Lippmanno politinė filosofija:
- % v

Egzistencijos kova-natūralus dalykas
VIENOS W. LIPPMANNO KALBOS. ATSPAUSDINTOS NYHT LAIKRAŠTYJE, SANTRAUKA

W. Lippmann yra žinomas ameri
kietis publicistas ir nuolatinis The 
N.Y.H. Tribune bendradarbis. Jo pa
žiūros dažnai sutapdavo su JAV ve
damąja politikos linija. Neseniai vie
noje pasakytoje kalboje, kuri buvo 
atspausdinta NYKT, jis apžvelgė 
JAV politiką nuo pirmojo pasaulinio 
karo iki dabar ir padarė tam tikrų 

’ siūlymų dėl būsimos polit'nės linijos. 
Čia mėginsime jo mintis pacituoti. 
Jis, be kita ko, ražo:

,,Jel panagrinėsime istorinius JAV 
užsienių reikalų santykius per pas
kutinius 40 metų, tai turėsime susi
durti su ypatingu paradoksui Per tą 
metą JAV pakilo iš ilgos savo izo
liacijos. Ji tapo vlfena vadovaujan
čių pasaulyje galybių. Ne vieną, bet 
du kartu per tą periodą amerikiečiai 
susidūrė su baisiais karais Ir talka. 
Bet ar galima būtų pasakyti, kad per 
Ši laikotarpi mums buvo pasisekę 
sudaryti tinkamą užsienių reikalų 
politiką, kuri tiksliai būtų numačiusi 
ir mus įgalinusi sėkmingai ir tikrai 
sutikti tuos įvykius?... Abu karu 
mes laimėjome. Bet mūsų diploma
tija visada buvo netinkamai veda
ma. Jai nepasisekė apsaugoti nuo 
karo. Ji nepajėgė karo išvengti. Ji 
neparuošė mūsų karui. Ji nebuvo 
pajėgi nustatyti, kada teko kovoti ir 
laimėjimą tvarkyti. Tuo būdu nuo 
1914 iki 1917 m. šis kraštas tikėjosi 
ir manė, kad jis išvengs dalyvavimo 
pirmame pasauliniame kare. Tačiau 
jis buvo priverstas dalyvauti ir da
lyvavo nebūdamas pasiruošęs, nes 
jis vis tikėjosi savo dalyvavimo iš
vengti.

„Per karą JAV tikėjosi ir galvojo, 
kad po pergalės ji atsieks pastovią ir 
demokratinę taiką. Pergalė sulauk
ta, bet pažadėtosios taikos neatsiekta. 
Po pirmojo pasaulinio karo kraštas 
tikėjo, kad jis galės pasilikti nuoša
lyje, jeigu bus kitas karas. Taigi, 
šis kraštas vėl nepasiruošė. Vėl jis 
negalėjo pasilikti šalia karo, kai jis 
prasidėjo“.

„Per antrąjį pasaulini karą kraš
tas vėl buvo nusprendęs tikėti, kad 
Vokietijos nugalėjimas atneš naują 
erą, kurioje visi laimėję kraštai su
tiks tarp savęs, bus darnūs ir vienu 
balsu susitars dėl teisingos ir pasto
vios taikos sąlygų. Bet mes negali
me išlaikyti taikos“...

„Dabar, po dviejų laimėtų pasau
linių karų, mes vėl pradedama tar
pusavy diskutuoti trečiojo pasaulinio 
karo galimybes... Žiaurus tai klau
simas. Mes turime todėl gi ji iš
kelti ir aš t'kiu, jog. mes turime at
sakyti parelkšdami, kad jeigu mūsų 
dabart'niai apskaičiavimai ir kalku
liacijos, kuriomis iki šiol veikėme 
per karą ir tuojau po pirmojo ir an
trojo karo, nėra teisingos ir tikslios, 
tada mes būsime nustebinti ir nepa
tenkinti. Ir vėl mes nežinosime kaip 
apsisaugoti karo nei kaip tiksliai jam 
pasiruošti ar kaip, tikėdamiesi ji lai
mėti, sukursime taiką karą laimėję. 
Ir jeigu antrasis pasaulinis karas ve
da i tretįjį ir jeigu mes negalime su
sitarti dėl to, ką laimėjome, koks yra 
pagrindas prileisti, kad nesudarysi
me tokio trečio karo, kuris nevestų 1 
ketvirtąjį...“

Paminėjęs garsiuosius nutarimus 
— Wllsono 14 punktų, Tautų Sąjun
gos konvenciją, Kellogo paktą, ku
riuo karas paskelbiamas už įstatymo 
ribų, Atlanto Chartą, Jaltą, Truma- 
no doktriną ir visa eilė kitų, W. Lipp- 
mannas sako:

„Aišku, kad mūsų nepasisekimas 
yra poliškoje, t. y., tiksliai nustatant 
kada, kur, kaip Ir kurios užbaigos 
prieiti mes turime su savo milžiniška 
galia ir įtaka, kurias mes galime 
išugdyti“.

Toliau jis nurodo, kad JAV esan
čios mažiausiai pažeidžiamos invazi
jos. Jos karinė jėga ir vadai aukštai 
vertinami ir per tuos du pasaulinius 
karus JAV dalyvavimas buvo žmoni
jos sveikinamas, nes jis nešė laisvę, 
teisingumą ir taiką.

Ligšiolinės JAV politikos nesėk
mingumą jis suveda l netinkamą di
plomatijos galvoseną. Peržvelgęs už
sienių politiką.nuo Woodrow Wil- 
son’o iki prezidento Trumano, priei-

Didelė ofenzyva Kinijoje
Reuterls iš Nankingo praneša, kad 

Kinijos vyriausybės daliniai, vado
vaujami gener. Lin Po-Cheng, pra
dėjo didelio masto ofenzyvą prieš ko
munistus Topieh kalnuose. (DM)

na išvadą, jog toji politika buvusi 
netinkamai vesta, klaidingai inter
pretuoti dalykai, kurie priveda prie 
klaidingų (vykių vertinimų. Jis vi
sada nurodęs, kad JAV politinis pa
reiškimas karo vengti ir jam nesl- 
ruošti buvęs klaidingas.

Kame gi p. Lippmann mato klai
das? Jis rašo: „Aš manau, kad klai
da yra ta, jog mes nepripažįstame, 
nesutinkame ir neprileidžiame mūsų 
samprotavimų, jog priešingybės ir 
konfliktai tarp valstybių ir bendruo
menių yra normalios žmonijos są
lygos. Tarptautinio gyvenimo viešoji 
amerikiečių filosofija atsisako pripa
žinti ši faktą, ji paneigia, kad kova 
dėl egzistencijos pasaulyje yra pa
grindinis ir natūralus dalykas. Aš 
esu įsitikinęs, kad tai yra filoso
finė klaida, kuri sulaiko mus 
nuo efektyvios užsienių politikos for
mavimo“.

„Amerikiečiai kovą dėl būvio ir 
tautų konkurenciją laiko klaidinga 
ideologija, nenormalia ir pereinama. 
Mūsų užsienių politika per visą ši 
periodą buvo persunkta tikėjimo, kad 
kova neegzistuoja ar kad jos galima 
išvengti arba kad ją galima panai
kinti“.

„Dėl tokio savo galvojimo mes 
neturėjome tikslo reguliuoti, derinti 
sudarinėti konfliktus, juos užsakinė
ti, rungtyniaujančias jėgas balan
suoti".

„Tačiau pasaulyje, koks jis ir iš- 
tikrųjų yra, kova nėra nenormali ir 
ji nuolat atnaujinama. Per tą perio
dą mes du kartu siekėme atsitraukti 
nuo kovos, paskelbdami neutralumą, 
bet mes negalėjome išlikti be jos. Du 
kartus mes kariavome prieš svar
biausius karo kėlėjus, tikėdami, jog 
tai tuojau pranyks ir kad bus galima 
eliminuoti visus nelaimių sukėlėjus.

Du kartus siekiemė sudaryti tarp
tautines bendruomenes — Tautų Są
jungą ir Jungtines Tautas, kad pa
naikintume kovą. Jos nepanaikino 
kovps. Bet mūsų pastangos panau
doti universalias Sąjungas, kad ga
lėtų kovą pašalinti, sunaikino Tautų

Gaisro atošvaistės Palestinoje
PALESTINOS PADALINIMAS
Salomonas sudėtingą bylą, kai dvi 

moteriškės vieną vaiką savinosl, iš
sprendė labai paprastai — nutarė ji 
padalyti. Toki sprendimą padarė ir 
beišsisklrstanti JTO pilnatis. Ji nu
tarė padalyti Palestiną tarp arabų 
ir žydų. Jewish Agency triumfuoja. 
Arabai, tarytum būtų tikroji moti
na, grasina šventuoju karu. Pasau
lyje siaučianti neramumų banga su
kuria neužbaigiamą sūkurį Palesti
noje. Toji banga tampa kraujo sro
ve, o sūkurys — neužbaigiamo kon
flikto vietove.

Nekažin kokia balsų persvara nu
taria padaryti Palestiną: 33 prieš 13, 
10 susilaikius balsuoti. 1948. V. 1 d. 
britų mandatas baigiasi, o jų kariuo
menė bus atitraukta. Šalis 1948. VIII. 
1 d. bus padalyta l arabų ir žydų 
valstybes, kurios naudosis pilnutinė
mis suvereninių valstybių teisėmis 
nuo 1948. X. 1 d. Pačiai pradžiai 
JTO išrinko penkių valstybių komi
sija, kurios tikslas tvarkyti ūkiškus 
reikalus.

Jeruzalė išskiriama iš abiejų vals
tybių žemių. Jai sukuriama tarptau
tinė globa, skiriamas gubernatorius.

Iš šalies žiūrint, lyg taip ir turi 
būti. Gydytojas parinko gal karčius 
vaistus, bet jie skirti ligoniui Ne
laimei, kad tų vaistų ligoniai nenori 
gerti.

Palestiną padalinus, D. Britanija 
pranešė, kad nė vienas jos kareivis 
neturi būti panaudotas JT sprendi
mui jgyvendlnti. Tuomet lieka dar 
viena išeitis — tarptautinės policijos 
sukūrimas. Deja, šis reikalas, da
bartinėms nuotaikoms tarptautinėje 
politikoje vyraujant, priskirtinas 
gražioms svajoms. Tat kas gali įgy
vendinti JT sprendimą?

Atrodo, kad šio plano tėvai nori 
remtis žydais. Stabtelėję ties žydų 
bendruomene pamatysime ją esant 
sueižėjusią. Gal būt, Jewish Agency 
savisaugos organizacija „Haganah“ 
galėtų prisidėti prie žydų srities ap
saugos. Bet ar ji bus užtektinai pa
jėgi šiam uždaviniui atlikti? Toji 
organizacija tuojau turi rasti sąlyti Į tarptautinė gajia --

Sąjungą ir, gal būt, sunaikins Jung
tines Tautas“.

„Mūsų atsisakymas kovą dėl bū
vio pripažinti normaliu žmonijos 
reiškiniu tarptautiniuose reikaluose 
pasireiškė klaidingo Amerikos poli
tikos vedimo pakartojimu“. Esą JAV, 
atmesdamos kovos dėl būvio dėsni, 
tikėjosi išvengti tos kovos, panaiki
nant svarbiausius sunkumų sukėlė
jus ir tikint, kad toji kova bus pa
naikinta per universalinę organiza
ciją. Toliau jis pastebi, kad „jeigu 
prisispyrę laikysime valstybių, ben
druomenių ir partijų konfliktus ne
normaliais, išimtiniais, nepastoviais, 
tada būsime nepajėgūs sudaryti tin
kamos užsienių politikos..."

„Bet jeigu mes panagrinėsime už
sienių reikalų politikos klausimus 
taip, kaip jie yra pateikti mūsų žmo
nėms, mes rasime, kad pasirinkimas 
yra ne reliatyvus, bet absoliutus. Mes 
esame priversti galvoti, kad klausi
mas yra tas ar anas, viskas arba nie
ko, izoliacinizmas ar visuma, totalinė 
taika ar totalinis karas, vienas pa
saulis ar jokio, nusiginklavimas ar 
absoliutiniai ginklai, dievobaimingos 
rezoliucijos ar atominės bombos, ne
sikišimas ar kryžiaus karas, demo
kratija ar tironija, karo panaikini
mas ar naikiną karai, - nusiginklavi
mas ar karinis pranašumas, pataika
vimas ar besąlyginės kapituliacijos, 
nesipriešinimas ar naikinamoji stra
tegija“.

„Siame ideologiniame pasaulio pa
vyzdy nėra vietos tikslo ar priemo
nių riboms, kad būtų galima užša- 
chuoti ir išbalansuoti priešingas pa
jėgas, kad sudarytume demokratijos 
įtakų sferas ir 1.1. Mūsų ideologai 
todėl ignoruoja tiek jėgos politiką, 
tiek pataikavimą. Jie išneš ją, pas
kelbs neįstatymiška, jie ekskomuni- 
kuos tuos, kurie ją svarstys...“

„Dėl santykių su Sovietų Sąjunga 
W. Lippmann pažymi, kad Rytų at
siskyrimą nuo Vakarų Europos pri
pažįstant istoriniu faktu, priešingy
bės tarp Rusijos ir Vakarų tautų ne- 
prasidėjuslos su Marksu, Leninu ar 

Rašo Ged. Galvanauskas
su teroristinėmis organizacijomis. Su 
viena, vadinama „Stem", gal ir susi
tars, nes ji pritaria padalinimo pla
nui. Kita teroristinė organizacija „Ir- 
gūn“ visai nepatenkinta padalinimu, 
nes „tuo būdu dali tėvynės žemės 
žydams atplėšia“. Ar tai šis pagrin
dinis samprotavimas verčia juos pa
sisakyti neigiamai? Toji organizaci
ja gerai nuvokia, kad Palestiną pa
dalinus jų „darbas“ bus atliktas.

ŽYDŲ RESPUBLIKA PAVOJUJE
Tarkime, kad 600.000 žydų galės 

tverti ir kuri metą apsisaugoti įvai
rių pavojų — 40 mil. arabų. Nenu
ginčykime žydų tarptautinio kapitalo 
svorio. Jo parama kraštas bus pada
rytas derlingu ir turtingu. Žemė bus 
jdrėklnta ir pajėgi pramonė sukurta. 
Žydų prekybinis laivynas plaukios po 
platųjį pasauli. Bet ar tai sukurs 
naujos respublikos saugumą? Į ši 
klausimą tiksliausiai atsako naujos 
respublikos geopolitinė padėtis. Ji iš 
visur apsupta nedraugingų arabų, 
kurie žydišką žemę laiko sava. O Į 
tą žemę žydai nori sutelkti vis dau
giau savųjų, kuriems svetur darosi 
nebejauku.

JT organizacija dar plačiau užsi
moja. Ji nori tas dvi naująsias res
publikas sujungti ūkiškais saitais. 
Viena valiuta, muitų unija, glaudūs 
prekybiniai ryšiai — yra norimo in
ternacionalizmo išdava. Tarptauti
nės priežiūros, tarptautinės polici
jos, įvesdinimas Jeruzalėn tegali būti 
tik greitai vystančiu žiedu.

Arabų pasaulis tokios naujos vals
tybės negalės pakęsti. Mes galime 
žiūrėti j dabartini sąmyši, tarytum 
laikinę apraišką. Tačiau praeitis 
mus moko, kad jis žinomas nuo pir
mųjų bandymų žydams telkti. Atei
tyje bus rasti būdai sukurtajai respu
blikai palaužti. Todėl suprantamas 
Irako ir Libano atstovų siūlymas su
daryti dviejų tautų valstybę. Šiuo 
siūlymu arabtĮ atstovai lyg norėjo 
pasauli jspėti: dabokite, nes ties nau
jąja respublika kabo Damoklo kar
das, kuris kritęs pralies daug kraujo.

Žydiškosios respublikos nelaimei
JT dabar yra

Stalinu, jos nesibaigsiančios ir So
vietų režimą nuvertus ar nugalėjus. 
Kultūrinis ir ideologinis Europoj pa
dalijimas yra tiek senas, kiek ir pats 
krikščionybės pasidalijimas tarp Ro
mos ir Bizantijos. Imperinis Rusijos 
veržimasis t Pabaltijį, j rytinę ir vi
durinę Europą, i Dunojaus slėnį, j 
Balkanus, l Vid. Ir Tolim. Rytus ne
prasidėjo su komunizmu ir nesibaigs 
su juo. Tai yra didžiausios carų ir 
komunizmo diplomatijos sritys. Prie
šingybė su Rusija mums yra nauja 
problema, bet britų užs. reikalų mi
nisterija tai vykdo ją per 150 metų. 
Todėl būtų geriausia, kad mes pra
dėtume galvoti apie būsimų laikų 
politiką“.

„Esant tokiai būklei, mes turime 
galvoti, kad pasirenkant vieną pa
sauli, rusai yra mūsų partneriai arba 
pasirenkant du pasauliu, mes turime 
juos sunaikinti arba jie mus sunai
kins.

Aš nemanau, kad arba mes turi
me susituokti su rusais ar mes turi
me kovoti su jais, arba kad mes tu
rime sudaryti tobulą taiką ar totalini 
karą.

Aš manu, kad geriausia politika 
būtų pripažinti, jog priešingybės pa
liks, ir nelaukti, jog jos pranyks, ir 
negalvoti, kad jos galėtų būti panai
kintos per JTautas ar per pergalės 
karą. Tai pripažįstant, kad priešin
gybės yra permanentinis faktorius, 
tenka mūsų visą jėgą ir įtaką panau
doti tam reguliuoti, išlaikyti ribose, 
sudaryti Įtakų sferas, kurios abribo- 
tų priešingumus ir išbalansuotų pa
sauly jėgas, kurios užšachuotų tas 
priešingybes“.

„Aš nemanau, kad mes galėtume 
sutvarkyti rusų problemą kartą ant 
visados. Aš tikiu, kad mes turime 
pakankamai jėgų ir (takos, jei jas 
efektyviai panaudotume, susitarti su 
Rusija šioje generacijoje. Tai nebūtų 
pilnas susitarimas, nebūtų ideologi
nės harmonijos, nebūtų panaikinti 
visi skirtumai ir nesutarimai, bet bū
tų paliaubos šaltajame kare, būtų 
modus vivendi, per kuri tautos galė
tų atsitiesti iš didžiojo karo, tai būtų 
susitarimas, kuris užbaigtų okupaci
nių pajėgų pasitraukimą iš Europos, 
tai būtų Europos ir europiečių atsi
statymas.

„Tai nebūtų lengvai atsiekiama. 
Tai reikėtų jėgos spaudimo... Rei- 

silpnutėlė, nes griūtų be JAV para
mos. Ar ši galybė, turinti tiek daug 
interesų Artimuose Rytuose, pasi
kliaus ginti naująją respubliką?

ARABŲ GRŪMOJIMAS
Nors Jafoje prasidėjo sąmyšis 

1921 m., bet Chaimas Weicmanas ir 
Nachum Sokolovas 1929 m. rugpjūčio 
mėn. Zueriche pareiškė: „Žydų — 
arabų problemos nėra ir būti nega
li“. Jie tarytum norėjo pasakyti, kad 
dėl visų blogybių pakaltintina tik 
britų politika: ta dviguba fleita, ku
rią pučiant girdisi žydiški ir ara
biški garsai. Anuomet, o ypač 1936 
m., kai kraujas upeliais liejosi, buvo 
galima pakaltinti britus, bet tik ne 
dabar, kai britai traukiasi iš žemės, 
kurioje padai svyla.

(Nukelta l 11 pusi.)

Sovietų planas Čekoslovakijos ūkiui
IŠPLEČIAMA SUNKIOJI IR CHEMIJOS PRAMONE

Nors Čekoslovakija dar tik devin
tą mėnesį vykdo dvejų metų planą, 
bet komunistinis premjeras M. KL. 
Gottwaldas jau ruošia savo kraštą 
žymiai revoliucingesniam penkerių 
metų planui.

Iš premjero pranešimo matyti, kad 
naujasis planas daug labiau pralenks 
dabartini dvejų metų planą. Iki šiol 
tik Čekoslovakijos politinis gyveni
mas buvo Sovietų įtakoje, o naujasis 
planas ( tą sferą (trauks ir jos ūk(.

Iki šiol, anot užsienių prekybos 
ministerio pranešimo, slaviškojo blo
ko kraštai, su kuriais Čekoslovakija 
yra susieta politiškai, yra nežymūs 
nei gėrybių tiekėjai nei jų sunaudo- 
tojai, lyginant su vakariniais kraš
tais, kuriuos Varšuvos manifestas 
vadina „antidemokratine stovykla, 
vadovaujama amerikiečių imperia
lizmo".

JAV ir D. Britanija šiuo metu ir 
toliau pasilieka svarbiausi Čekoslo
vakijos tiekėjai, šalia Šveicarijos, 
Švedijos ir Olandijos. Sovietų sateli
tai dar toli atsilieka. Čekoslovakijos 
eksportas taip pat eina daugiausia (

vakarus. Kiek daugiau telperka’ tik 
Sovietų Sąjunga ir Jugoslavija.

Dabar Čekoslovakijos premjeras 
ir komunistų vadas pareiškė, kad visa 
tai turės pasikeisti ir todėl jis iš 
anksto {spėjo pasauli apie savus ke
tinimus.

Pagal 5 metų planą Čekoslovakija 
tapsianti Sovietų Sąjungos ir jos sa
telitų fabriku. Pagal jo pareiškimą, 
Čekoslovakijos pramonė nebegamin- 
sianti tokių prekių, kurias gamino 
prieš karą (ir darė puikių bizni, red.) 
— pirštinių, žaislų, stiklo dirbinių, 
tekstilės, bet būsią gaminama sunkio
sios pramonės ir chemijos gaminiai.

Geležies ir plieno pramonė bū
sianti padvigubinta ir ji prašoksian
ti dabartinę Ruhro gamybą.

Premjeras atvirai pareiškė, kad 
„penkerių metų planas sprendžia 
raktą mūsų ūkiniam nepriklausomy
bės maksimumui atsiekti ir tuo būdu 
atsipalaiduoti nuo kapitalistinio pa
saulio“. Šiuo keliu Čekoslovakija ga
lėsianti „prisiderinti prie Sovietų pla
nuojamo ūkio ir nuolat augančio pro
greso.“ (O.N.AJ

Draudžiama kritikuoti 
Sovietu Sujungė

Čekoslovakijos komunistų partija, 
kaip informuoja NZ, pradėjo kam
paniją pagal kurią bet kuri Sovietų 
Sąjungos kritika laikoma išdavyste. 
Partijos gen. sekretorius ir įgalioti
nis prie kominformo komunistų ūki
ninkų suvažiavime Prahoje pareiškė: 
„Kas ateityje išdrįstų užgauti Sovie
tų Sąjungą, bus laikomas išdaviku ir 
kaip toks baudžiamas“. Informacijos 
ministeris Vac'av Kopecky kalbėjo 
Prahos universiteto studentams ko
munistams: „Visi antpuoliai, nu
kreipti prieš komunizmą, yra fašisti
nio pobūdžio. Būti antikomunistu — 
vadinasi, būti Išdaviku“. Komunistų 
partijos organas „Rude Pravo“ rašė: 
„Kiekvienas Sovietų Sąjungos įžeidi
mas yra nusikaltimas prieš mūsų pa
čių valstybę. Mes nebeturime ir ne
begalime toliau toleruoti, kad tokie 
antpuoliai būtų kreipiami prieš 
TSRS“.

Parlamentiniuose sluoksniuose lau
kiama, kad artimiausiu metu komu
nistai pateiksią atitinkamo (statymo 
projektą, (s) 

kėtų politinės ir ekonominių kom
promisų, kurie įžeistų visus tuos, ku
rie kompromisus laiko pataikavimu. 
Bet jei paliaubos, modus vivendi ir 
sutartis yra sunkiai atsiekiami su jė
ga ir per kompromisus, tai esą tikra, 
kad be jėgos iš vienos pusės ir kom
promisų iš kitos pusės nieko negali
ma atsiekti“.

„Jei mes nenorime ar negalime 
panaudoti klasinės diplomatijos pro
cedūros, kuri visada yra kombina
cija jėgos su kompromisu, tada ge
riausiai mes galime žiūrėti pirmyn ( 
civilzuoto pasaulio suskaldymą, ku
ris galėtų įvykti per karą ir kuris, 
kartą pradėtas, būtų žiaurus, univer
salinis ir neišsprendžiamas".

„Tai neturi (vykti. Ir nereikia, 
kad tai (vyktų, jeigu tiktai mūsų 
žmonės atsisakys savo iliuzijų dėl 
pasaulio prigimties, kur jie neseniai 
tapo vadovaujančia galybe, ir pano
rės leistis ir padėti tiems, kurie turės 
suformuoti mūsų politiką, žępgančią 
pirmyn, prileidžiant, jog friūsų tiks
las nėra vedybos su Rusija ir po to 
verčiau laimingai gyventi, nei kovoti 
su ja ir siekti pasaulio sunaikinimo, 
bet mūsų tikslas yra vesti reikalus 
su Rusija šaltai, gudriai, be baimės, 
be ypatingos vilties, kiek galima tei
singai, kur dar nėra jokio susitarimo 
svarbiausiais principais ir kur prię- 
šingybės nesiranda toje pačioje tvar
koje“. (NYHT)

Prie p. Lippmanno išvedžiojimų, 
liečiančių JAV ir Sovietų santykius, 
galima pridurti, kad W. Lippmannas 
dar nepakankamai pažįsta Sovietų 
Sąjungos politinius siekimus ir todėl 
jo padarytos išvados nėra tokios, ku
rios galėtų pasauli atvesti prie tal
kos. Pasaulio pasidalijimas sferomis 
ir bendradarbiavimas su Sovietų Są
junga yra galimas tik laikinio pobū
džio, nes vėliau tektų pasauli dalyti 
Iš naujo Ir vėl dalytis, kol jis visas 
patektų l Sovietų Sąjungos sferą ir 
rankas. Iš to seka išvada, kad jo pa
siūlytas planas ginčams spręsti yra 
laikinio pobūdžio, bet iš esmės jis 
pasaulio santvarkos neišspręstų. Am.
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Kultūros derlius tremtyje 1947 m.

Ražo VYT. ALANTAS

Vertinant 1947 m. mūsų kultūros 
denių tremtyje, įkyriai skverbiasi 
mintis į galvą, kad mes neimtume 
tenkintis savais kultūros laimėjimais 
svetur, pamiršdami tuos svarsčus bei 
mastus, kuriais vertindavome savo 
kultūros darbus kiekvienų metų pa
baigoje laisvoje tėvynėje. Žvelgdami 
į savo kultūrinę veiklą tremtyje, mes 
negalime pamiršti, kad tai yra vei
kla tik 'vienos nuo kamieno atplyšu
sios tautos šakose kuri negali pilnai 
pražysti, nes nesimaitina savo gim
tosios žemės sultimis. Laisvoje Lie
tuvoje Naujųjų Metų išvakarėse mes 
galėdavome kalbėti apie šimtus per 
praėjusius metus pasirodžiusių kny- 
gų, apie dešimtimis skaičiuojamų tea
trų premjerų, apie plataus masto me
no parodas ir 1.1. Tremtyje, jei mes 
galime kalbėti apie porą desėtkų 
knygų, apie keletą premjerų ir vieną 
kitą meno parodą, jau mums atrodo 
neblogai, nors iš tikrųjų tai tėra tik 
nuotrupos. Geriausiu atveju mes čia 
galime taikyti mastą: geriau šis tas, 
nekaip nieko.
400 m. lietuviškos knygos sukaktuvių 

ženkle
1947 m. mums, lietuviams, turėjo 

praeiti lietuviškos knygos jubilejaus 
ženkle, bet kad iš tikrųjų taip būtų 
buvę, nedrįsčiau visu “šimtu nuošim
čių tvirtinti. Mažvydo katekizmo pa
sirodymas mūsų kultūros istorijai bei 
tautiniam reikalui turėjo kapitalinės 
reikšmės. 400 metų sukaktuvės nėra 
jokios sidabrinių ar auksinių Vestu
vių sukatuvės: keturių amžių laiko
tarpis net ir tautos istorijai ilgas. Jei 
mes tas sukaktuves būtume minėję 
laisvoje tėvynėje, būtume lietuviškos 
knygos tėvui statę paminklus, rašę 
apie jį monografijas, ruošę lietuviš
kos rašliavos parodas ir t.t. Žodžiu, į i 
tą darbą būtų buvusi įtraukta ne tik 1 
privati iniciatyva, bet ir valstybės1 
aparatas. Tremtyje, žinoma, mes vi
so to negalėjome padaryti, bet užtat' 
nors reikėjo parodyti visiems didesni 
bei nuoširdesnį susidomėjimą tuo di- 
džiojų mūsų kultūros įvykiu.

Vargu ar šiuo atveju būtų galima 
kas prikišti mūsų kultūrininkams: jie 
darė, ką galėjo: rašė spaudoje, ruošė 
literatūros vakarus ir, apskritai, or
ganizavo visą minėjimo sąjūdį. Atro- | 
do, kad pirmosios lietuviškos knygos 
sukaktuvių minėjimas turėtų dominti 
ne tik kultūrininkus, bet ir gryniau- j 
sios bei aukščiausios politikos atsto- į 
vus. Juk pagaliau lietuvių tautos są
monę per ištisus amžių? gaivino ir 
valstybę atkūrė plunksna, o ne di
plomatinis frakas. Ir tremtyje mus 
išsaugos nuo paskendimo svetimose 
bangose ne tiek partijų programos ir 
tarptautinės konferencijos, kiek ta 
pati lietuvių kultūra. Mes girdime 
paraginimų iš tų pačių mūsų vado
vaujančių sluoksnių, kad kiekvienas 
lietuvis turįs būti savos tautos ir sa
vos kultūros ambasadorių kitataučių 
tarpe. Bet kažin ar tie išmintingi pa
tarimai atpalaiduoja nuo pareigos ti
kruosius mūsų ambasadorius aktin- 
gįau prisidėti prie mūsų kultūrinio 
gyvenimo gaivinimo bei stiprinimo?

Kultūros Fondas
Tremtyje esą kultūrininkai, many-

darni, kad kovai dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo kultūrinis frontas turi nė 
kiek nemažesnės reikšmės už politinį

Nauji Mūšy Kelio leidiniai
Šiomis dienomis dar 1947 m., kny

gų rinkoje pasirodo sekantieji „Mū
sų Kelio“ leidiniai:

1. Vyt. Alantas,. DRAMOS VEI
KALAI. Knygoje atspausdintos dvi 
pjesės: „Aukštadvaris“ — drama ir 
„Buhalterijos Klaida" — komedija. 
Viršelis dail. P. Osmolskio. 128 psl., 
kaina 8,- RM.

2. MŪSŲ KALENDORIUS 1948 
METAMS. Jame daug mūsų kultū
rinį gyvenimą nušviečiančių straips
nių, taip pat mūsų žymiųjų poetų bei 
rašytojų eilėraščiai ir novelės. Re
daguotas A. Merkelio. 144 psL

3. Faustas Kirša, TOLUMOS. 
Poezija. Iliustruota dail. V. Petra
vičiaus lino raižiniais. 192 psl.

4. Jonas Grigolaltis, NACIŲ PRA
GARE. Prisiminimai iš pergyventų 
likiminių dienų hitleriniame koncen
tracijos lageryje.

Knygų pasirodymas užtruko ilgi 
Švenčių tik dėl gausių knygrišyklose 
darbų.

bei diplomatini frontą, pasiryžo 
įsteigti tokią viso pasaulio lietuvius 
apjungiančią organizaciją, kuri burtų 
dvasinius bei medžiaginius išteklius 
lietuvių kultūrai saugoti bei ugdyti. 
Ta organizacija pavadinta Lietuvių 
Kultūros Fondu. Ji įsteigta praėjusią 
vasarą Augsburge įvykusio Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų Draugijos suva
žiavimo nutarimu. LKF tebėra orga
nizacinėje stadijoje ir apie jos darbus 
kalbėti, žinoma, dar per anksti. Lie
tuviai rašytojai, kurdami Kultūros 
Fondą, pirmiausia, be abejo, norėjo 
patarnauti lietuvių kultūrai, bet kar
tu galvojo pastatyti tinkamą pamin
klą ir mūsų pirmosios knygos tėvui.

ŽAPYŠKIO BAŽNYČIA

Kultūros Fondo įsteigimas bus di
džiausias kultūros įvykis 1947 m. 
Kiek jis pasitarnaus mūsų kultūrai, 
priklausys nuo mūsų pačių.

Reikia pasakyti, kad praėjusiais 
metais apskritai pasireiškė didesnis 
susirūpinimas kultūros reikalais. Į 
metų pabaigą susiorganizavo Kultū
ros Taryba, kurios uždavinys ska
tinti ir derinti atskirų kultūrinių ša
kų veiklą tremtyje. Kol kas ir Kul
tūros Taryba konkrečiais darbais dar 
nespėjo pasirodyti, todėl ir apie jos 
žygius bus galima kalbėti tik atei
nančiais metais.

Literatūra
Kalbant apie mūsų kultūros lai

mėjimus praėjusiais metais, daugiau
sia dėmesio tenka atkreipti į mųsų 
literatūrą. Žinoma, literatūros derlių 
lyginti su nepriklausomybės laikų 
knygos produkcija, būtų neprasmin
ga, bet vis dėlto, atsimenant klaikias 
tremties gyvenimo sąlygas, reikia pa
sakyti, lietuvių knyga po svetima pa
dange nepalūžo sparnų. Grumdama- 
si, rodosi, su nenugalimais sunku
mais: cenzūra, popieriaus stoka ir vi
sokiais kitokias suvaržymais, ji gai
valingai veržėsi į šviesą ir, palyginti 
su 1946 m„ praėjusiais metais ji iš
varė dar gilesnę ir platesnę vagą mū
sų kultūros dirvoje.

Pirmiausia dar kartą reikia pri
minti skaitytojui Lietuvių Rašytojų 
Metrašti „Tremties Metai“, kurį ga
lima pavadinti mūsų knygų knyga 
1947 m. Tas veikalas būtų sudaręs 
garbę rašytojų kolektyvinėms pastan
goms bei leidėjo energijai ne tik 
tremtyje, bet ir laisvoje tėvynėje.

Poezijai atstovauja trys vardai: 
Benys Rutkūnas, išleidęs savo ket
virtą poezijos knygą „Sparnus man 
meta paukštės“, Henrikas Nagys — 
pirmą lyrikos knygą „Lapkričio Nak
tys“ ir Juozas Yluvis — visai naujas

vardas mūsų poezijos pasaulyje — 
rankraščio teisėmis — kaceto poezi
jos knygą „Sutryptame Kelyje“. (At
siprašau autorius ir skaitytojus, jei 
ne visas knygas paminėsiu, ne" gy
venu tokioje stovykloje, kur knygų 
nusipirkti beveik negalima: liejusius 
veikalus turiu medžioti po kitas sto
vyklas. Todėl suprantama, kad gali 
pasitaikyti ir spragų).

Knygų rinkoje taip pat pasirodė 
Maironio „Pavasario Balsų“ X laida 
ir Jurgio Baltrušaičio „Žemės Pako
pų“ Jono Valaičio vertimas.

Putkūnas Besiblaškydamas, atka
kliai eina toliau prasimintu nuosavu 
įtakų. Nagys taiso sparnus ir, atrodo.

V. K. Jonyno medžio raižinys

skris toli, Ylų. vis savo kaceto poezi
joje nuoširdus su filosofuojančiomis 
tendencijomis. Dėl Baltrušaičio ver
timo, rodos, reikia sutikti su Hen. 
Radausko nuomone, kad „Žemės Pa
kopų“ autorius tebelaukia savo ver
tėjo.

Bet 1947 m. tremties literatūroje 
pirmuoju smuiku grojo ne poezija, o 
proza. Pasirodė du debiutantai no
velists!: Antanas Škėma su novelių 
rinkiniu „Nuodėguoliai ir Kibirkš
tys" ir Balys Gražulis su „Brydė Ru
giuose“. Medardas Bavarskas išleido

• George Bernard Shaw vienai 
naujai įsikūrusiai airių filmų ben
drovei „Irish Screen Arts Ltd.“ per
leido visas autoriaus teises įsukti fil- 
mon visus savo kūrinius, su sąlyga, 
kad filmai būtų sukami Airijoje. Šiuo 
metu Airija neturi filmų studijos. 
Vyriausybė nori įkurti filmų atelje, 
kurios statybai paskyrė 1,5 milijono 
svarų.
• Amerikoje netrukus išleidžiama 

Gerhart Hauptmann’o pjesė „Sute
mos“, kurioje autorius pavaizduoja 
žydų persekiojimą Vokietijoje Hitle
rio laikais. Si pjesė, paties autoriaus 
sutikimu, prieš pat jo mirtį buvo pa
siųsta j Ameriką.
• Lenkų rašytojas dr. Aleksander 

Jackiewicz, kuris šiuo metu dirba 
Vienos universitete dėstydamas len
kų kalbą, įteikė tūlai Vienos leidy
klai savo romaną „Magas“. Romane 
vaizduojama lenkų kasyklų darbi
ninkų kova prieš vokiečių okupan
tus, išnaudojant kasyklų darbininkus 
ir kova prieš Gestapo pinkles. Kny
ga kelia didelio susidomėjimo kritiku 
tarpe.

savo pirmąjį romaną „Pilkieji Na
mai“ ir į metų pabaigą išėjo Vinco 
Ramono romanas „Kryžiai“.

Dėl pirmųjų trijų knygų savo nuo
monę aš jau esu pareiškęs ir čią ne
besikartosiu, tik klek stabtelėsiu ties 
„Kryžiais“. Ta knyga sukėlė ir tebe
kelia nemaža triukšmo. Tos pasau
lėžiūros žmonės, kuriai atstovauja 
Ramonas, tą knygą kelia į padanges 
ir jo autorių laiko beveik prometėju- 
mi, atnešusiu dangaus kažin kokį ap
reiškimą, kitaip galvojantieji „Kry
žius” laiko beveik pamfletu. Visai 
nesileidžiant į tuos ginčus, reikia pa
sakyti viena: lietuviškos knygos ju- 
bilejiniais metais Ramonas įvedė į 
mūsų literatūrą naują didvyrį, kokio 
mes dar lig šiol neturėjome. To did
vyrio kitaip negalima pavadinti kaip 
tik slibinu. Ramono Kreivėnas yra 
panašus į prancūzų beveik legenda- 
rinį herojų Mėlynbarzdį, kuris neži
nia kiek žmonių nužudė ir moterų 
išprievaratavo. Aš čia nestatau klau
simo, ar Ramonas, sukurdamas tokį 
moralinį kvazimodą, gerai ar blogai 
padarė — man rodos, kad čia nieko 
nėra bloga, nes juk visokių reikia — 
tik tiek nuostabu, kad toks niekšas 
galėjo atsirasti mūsų kaimo aplinko- 

i j e. Man rodos, Kreivėnas visai būtų 
■buvęs savo vietoje, jei autorius jį 
būtų ne paleidęs vaikščioti Suvalki- 

■ jos laukais, bet {murdęs į gangsterių 
1 lindynę. Kreivėno moralinio dvokimo 
'nenustelbia nei autoriaus geras sti
lius nei, apskritai, artizmas. Niekas 

i rašytojui negali nurodyti nei ką nei 
I kaip rašyti, bet jei autorius imasi di
daktinės literatūros, tai vis dėlto jis 
dar neatleidžiamas nuo pareigos 
berti druską su saiku. Kai persūdo- 
ma, tai ir ta pati didaktinė literatūra 
nebepasiekia savo tikslo. Ir bešališ
kai galvojant, labai abejotina, ar Ra
mono knyga pasitarnaus jo atstovau
jamos pasaulėžiūros apologijai. Kai 
skaitytojas nebetiki, tuomet kad ir 
geros intencijos darosi bergždžios.

Praėjusiais metais gyviau ėmė 
reikštis drama. Vlada Praščrūnaitė 
„Aidų" žurnale išspausdino dramą 
„Profesorius Vizgirda“. Tame pačia
me žurnale Jonas Grinius ėmė spaus
dinti dramą „Sužadėtinė“. Metų pa
baigoje knygų rinkoje pasirodė Edm. 
Butrimo knyga, kurioje išspausdintos 
dvi dramos: „Tėvų Kaltė“ ir „Bude
lis“. Jei J. Grinius priklauso prie vy
resnės kartos rašytojų, tai VI. Proš- 
čiūnaitė ir Edm. Butrimas, kaip dra
mos veikalų autoriai, viešumoje pasi
rodo pirmą kartą. Apie kiekvieną tų 
dramų reikėtų kalbėti atskirai ir iš
samiau, nes apibūdinant jas tik vie
nu kitu bruožu, galima suklaidinti 
skaitytoją. Draminę kūrybą reikėtų 
tik sveikinti, nes mes gyvename nuo
latini scenos veikalų badą, bet vargu 
ar mūsų teatras galės daug pasinau
doti pasirodžiusiais veikalais.

Reikia čia nors keliais žodžiais 
paminėti ir vaikų literatūrą. Po ran
ka teturiu tris knygutes: Stepo Za- 
barsko „Brolių Ieškotoją“ (Lietuvoje 
buvo Išleista), Viktoro Simaičio „Vy
turėliai Laukuos“ ir Vytės Nemunė
lio „Tėvų Nameliai“. Be abejo, kny
gučių vaikams pasirodė ir daugiau. 
Pirmąsias dvi knygutes iliustravo 
Povilas Osmolskis, paskutiniąją — J. 
Firinauskas. Jei suaugusieji nusi
skundžia knygos sto'-a, tai juo labiau 
jos trūksta vaikams, kurie yra ge-

Kultūros ir meno pasaulyje
• Anglų dramaturgas W. Ch. Stro

de, ypatingai pagarsėjęs savo didžiu
liu pasisekimu ėjusia Londono teatre 
probiematine pjese „The Guinea Pig“ 
(Bandymų kiaulaitė), parašė naują pje
sę „The Gleam" (Šviesos spindulys), 
kurioje pavaizduojama konfliktą tarp 
valstybės sveikatos kontrolių įstaigų 
ir privačios gydytojo iniciatyvos.

• Londono operos mėgėjai šią žie
mą turės retą progą išgirsti tris kū
rinius iš operos vystymosi laikų. Ma
noma pastatyti šias operas: Oracio 
Vecchi „L’Amfiparnasso“ (1597), Mon- 
teverdes „II Combattimento di Tan- 
credl e di Clorinda“ (1624) ir Purcelli 
„The Fairy Queen" (1692). Kaip ma
tome, plačiajai visuomenei šios ope
ros yra visai nežinomos, tad šia pro
ga klausytojai bus supažindinami su 
pirmaisiais operos kūrėjais ir galės 
palyginti, kaip toli opera pažengusi 
ligi mūsų dienų.
• Profesorius Francisco Garda 

Lorca, UNESCO pakviestas, ruošia 
Tarptautinio Literatūros Centro Įkū
rimo projektą.
• Ta pati UNESCO mananti įkurti 

Tarptautinį Mokslų Institutą, kurio

Lietuviška muzika per 
Miincheno radiją

1948 m. sausio 6 d. 13 vai. 30 min. 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas per MUn- 
cheno radiją duoda lietuviškos muzi
kos pusvalandį. Programoje kompo
zitorių Gruodžio, Jakubėno, Gaidelio, 
Račiūno, Budriūno ir Gaižausko kū
riniai.

niausi skaitytojai. Galimas dalykas, 
kad praėjusiais metais knygų vai
kams išėjo kiek daugiau, kaip už- 
praėjusiais, bet vistiek maža. Vaikų 
literatūros klausimas vis dar tebe
laukia savo sprendimo. Suaugusių li
teratūrai skatinti skelb'ami konkur
sai, dalinamos premijos. o vaikų lite
ratūrai pernai buvo skirta viena 
Raudonojo Kryžiaus premija, bet ir 
ta pati atiteko suaugusių literatūrai. 
Šis literatūros sektorius ypatingai at
silikęs ir būtinai reikėtų ieškot.' prie
monių jom pagyvinti.

Literatūros konkursai
Nežinia, ar knygos jubilejinjai me

tai ar kas kitas paskatino kai lairias 
mūsų organizacijas bei laikraščių lei
dėjus praėjusiais metais paskelbti vi
są eilę literatūrinių konkursų. Visai 
nesvyruojant, 1947 m. galima pava
dinti literatūrinių konkursų metais. 
Tik prisiminkime: Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga (esanti Amerikoje) paskelbė 
konkursą parašyti beletristikos vei
kalui ar novelių rinkiniui, kur būtų 
pavaizduota kova dėl Lietuves lais
vės ar lietuvių kultūros. Premijos — 
15.000 ir 8.000 markių. Lietuvių ben
druomenės vadovybė paskyrė dvi 
premijas po 5.000 markių už dramą 
ir romaną. (Buvo rašyta spaudoje, 
kad premijų sąlygas pavesta išdirbti 
Rašytojų Draugijos valdybai, bet ka
žin kodėl lig šiol nieko apie tai ne
girdėti.) „Mintis" buvo paskelbusi 
novelės konkursą, paskirdama tris 
premijas, bet jury komisija tepaskyrė 
tik vieną. Nebūtų įgalima pasakyti, 
kad tokie salamoniški sprendimai la
bai paskatintų rašytojus dalyvauti 
konkursuose. „Minties“ geri norai šį 
kartą prašovė pro šikšnelę, nors, gal 
būt, ir ne dėl pačių premijos pasky- 
rėjų kaltės. Pagaliau, „Lietuvių Žodis, 
skirdamas tris premijas: 1250, 1000 
ir 750 markių.

Tą literatūrinių konkursų antplū
dį, be abejo, reikia įrašyti į mūsų 
praėjusių metų kultūrinių pasireiški
mų aktyvą. Tiesa, tų konkursų, iš
skyrus „Minties“, rezultatai paaiškės 
tik ateinančiais metais, bet gerai, kad 
stengiamasi sudaryti skatinančių są
lygų literatūriniam darbui.

Knygos apie meną
Praėjusiais metais ypač buvo ge

ras knygų derlius apie meną. Išėjo: 
Alf. Dargio „Lietuvių Vestuvių Pa
pročiai“, Pauliaus Augiaus „Žalčio 
Pasaka“ ir Aleksio Rannito knygą 
apie V. K. Jonyno kūrybą. Ypač pa
skutinioji knyga rimtai reprezentuo
ja mūsų grafikos meną. Toks gausus 
ir gerai padarytų knygų išleidimas 
rodo mūsų dailininkų gajumą ir ener
giją. Dėl susisiekimo sunkumų bei 
kitų kliūčių mūsų dailininkai, nega
lėdami bendrauti su visuomene per 
parodas, stengiasi ją pasiekti per 
knygą. Nors, tiesa, buvo suruošta 

vienas tikslų — studijuoti Amazonės 
upės slėnį. Kaip žinoma, Amazonės 
upę atrodo ispanas Pinzon 1500 m. 
Vėliau ją tyrinėjo su savo ekspedi
cijomis Orellana, Aqulne, Walter Ra
leigh, pulk. Fawelt.

Jų žiniomis, atogrąžų miškuose 
dar ir dabar gyveną 300.000—400.008 
indėnų, kurių gyvenimo lygis pri
lygsta akmens amžiaus laikotarpiui.
• Austrų spaudos pranešimu, Fer

dinand Bruchnez"io daug kartų vai
dintos dramos „Jaunimo liga“, „Nu
sikaltėliai“ ir „Rasės“ išleidžiamos 
atskira knyga, kaip trilogija, kuriai 
duota antraštė „Dviejų Įtarų jauni
mas“.
• Tarptautinis Naujosios Muzikos 

Draugijos austrų skyrius švenčia sa
vo 25-erių metų gyvavimo sukakti, 
kuri bus atžymėta, rengiamu tos 
draugijos koncertu.

• Dviems austrų menininkams, 
plačiai žinomiems ir už jų tėvynės 
ribų, skultoriui Gustinul Ambrossi ir 
tapytojui-architektui Oskar Laske, 
dailininkų sąjungos pirmininkas Dr. 
Renner atėmė profesorių titulus.

Selenas
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nemaža ir parodų, bet, deja, jas ga
lėjo aplankyti tik Ubai ribotas trem
tinių skaičius.

’ ' - Teatras
Mūsų tę.atras tremtyje praėjusiais 

metais išgyveno sunkią kritę. Buvo 
net rimto pavojaus, kad jis visai tu
rės žlugti. Rimtas profesinis dramos 
kolektyvas Detmolde dėl neįmanomų 
darbo sąlygų turėjo baigti savo die
nas. Buvo norėta suspiesti tvirtą dra
mos kolektyvą Augsburge, bet tai 
pavyko tik iš dalies. Tik vienam ki
tam sienos darbininkui pavyko iš 
Detmoido persikelti į Augsburgą, o 
kiti, deja, turėjo išsiblaškyti po įvai
rias kitas stovyklas, pasiekdami net 
Angliją.

Iš visų kolektyvų pastoviausiai 
dirbo Augsburgas. Nuo pat stovyklos 
įsikūrimo, Augsburgo dramos kolek
tyvas nebuvo pertraukęs savo darbo. 
Sugrįžus kai kuriems aktoriams iš 
Detmoido ir kitų stovyklų, Augsbur
go kolektyvas vėl sustiprėjo, nors gal 
ir ne tiek, kiek buvo tikėtasi- Rei
kėtų, kad ateinančiais metais Augs
burgo kolektyvo dalbas būtų kūry
bingesnis ir našesnis, jei, žinoma, vėl 
neištiks kokių netikėtinumų, kurių 
mūsų gyvenimas toks gausingas.

Hanau veikia pusiau profesinis 
dramos teatras „Atžalynas“, o Kas- 
selyje ne per seniausiai yra susiorga
nizavęs rež. Tvirbuto vadovaujamas, 
atrodo, studijinio pobūdžio jaunas 
dramos kolektyvas. Apie jų veiklą 
teko patirti tik iš spaudos ir man čia 
būtų sunku kas daugiau pasakyti.

Bet ypač praėjusieji metai buvo 
nelaimingi mūsų operai. JI žybtelėjo 
kaip meteoras ir vėl užgeso. O gaila: 
ji visai tinkamai reprezentavo mūsų 
operos tradicijoms, atsivežtoms iš 
laisvos tėvynės.

Tas pats likimas, rodos, bus išti
kęs ir mūsų baletą, kuris pasirodė su 
•vienu pastatymu ir vėl dingo.

Nuleido uždangą Ir Wuerzburgo 
mėgėjų dramos kolektyvas.

Darant bendrą tremties teatro 
praėjusių metų balansą, reikia pasa
kyti, kad mūsų drama dar laikosi ant 
paviršiaus, tačiau jokių žymesnių 
meninių laimėjimų į savo aktyvą, ži
noma, ne dėl savo kaltės, negali įsi
rašyti.

Ansambliai
Praėjusiais metais ansamblių ma

da ėmė mažėti, lenciūgėliai ėmė trū
kinėti. Daugelis ansamblių dėl emi
gracijos suiro; kita vertus, nebeat
naujinamas repertuaras ėmė nusibo
sti. Per trejis tremties metus ansam
bliai, propaguodami tautinę dainą bei 
šoki, bus nudirbę nemenką kultūrinį 
darbą. Neatrodo, kad mūsų ansam
blių menas beturėtų palankesnių atei
ties persnektyvų vakarų Vokietijoje. 
Jei tikėti ateinančiomis žiniomis iš 
Anglijos, mūsų tremtiniai, perplaukę 
per Lamanšą, nusivežė ten ir ansam
blių meno pamėgimą. Galimas da
lykas, kad tas menas plis Anglijos 
lietuviuose, ypač jei ten nuvažiuos 
dar didesnis tremtinių skaičius.

Visos šios pastabos, žinoma, nelie
čia Čiurlionio ansamblio, kurio me
ninio pajėgumo bent lig šiol nesilp
nina jokios emigracijos. Tas puiku
sis mūsų liaudies meno reprezentan
tas, dėl nepaprastos savo vadovo Mi
kulskio energijos Ir sugebėjimų, pa
tvariai žengia kūrybos keliu ir ne
nustoja mūsų gaivinęs nesuklastota 
lietuviška dvasia.

Baigiamosios pastabos
Praėjusiais metais mūsų kultūrai 

buvo didelis smūgis Balio Sruogos 
mirtis. Nors paskutiniaisiais metais 
jis gyveno pavergtoje tėvynėje ir mi
rė Vilniuje-, bet jo pasišalinimas iš 
gyvųjų tarpo gyvai paveikė visą lie
tuvių visuomenę.

Daugelis lietuvių kultūrininkų 
praėjusiais metais išvyko į užjūrį. 
Ten jie tęsia toliau kovą dėl lietuvių 
kultūros ir tėvynės išlaisvinimo. Visi 

• mes imame blaškytis po įvairius pa
saulio kraštus. Ir labai galimas daly
kas, kad ateinantieji metai bus mūsų 
galutinio išsiblaškymo metai. Neži
nia, kokiose geografinėse platumose 
mums teks suvedinėti ateinančių me
tų kultūrinis balansas.

Iš mano čia padarytų pastabų ma
tyti, kad praėjusiais metais mūsų kul
tūrinis gyvenimas tremtyje buvo gy
vas, judrus ir veržlus. Vienoje sri
tyje buvo pasiekta didesnių, kitoje 
mažesnių laimėjimų, bet vis dėlto šis 
tas buvo daroma, kas klaikiose mūsų 
gyvenimo sąlygose galima daryti. Ir 
vienur ir kitur mes pasiekėme ap
čiuopiamų vaisių, kuriuos galima kri
tikuoti ar džiaugtis, bet nebegalima 
išbraukti iš tikrovės. Daug prisidėjo 
prie mūsų kultūrinių laimėjimų tas 
faktas, kad mes kol kas tebegyve
name didesne mase. Išsisklaidžius,

Mum reikia tautinės ugnelės sergėtojų
Rašo PRANE LAPIENE, U.8.A.

Amerikos lietuvių spauda gausiai 
sumirgėjo jūsų mintimis. Visi mūsų 
laikraščiai lyg ir atsinaujino, pagy
vėjo ir tik vieną gailestį dažnas mes 
turime, kad neužtenkame laiko jiems 
paskaityti. O juosė skaityti daug ko 
yra. To laiko mes stokojame iš da
lies Ir todėl, kad beveik kiekvieno 
mūsų yra tremtyje giminių, artimų 
arba bent žinomų ir gerbiamų žmo
nių, kurie bejėgiai patys sau uždirbti 
pragyvenimą. Mes laikome savo 
šventa pareiga stengtis jiems padėti. 
Daugelis amerikiečių iki paskutinio
jo karo lengviau gyvenę, nuėjo į 
dirbtuves ir tik su tuo tikslu, kad 
galėtų savo giminei siuntinėlį daž
niau pasiųsti. Gal tokios smulkme
nos jums ten ir nėra žinomos, bet 
jūsų džiaugsmas sulaukus iš mūsų 
paramos jautriai mus veikia ir pri
duoda stiprybės savo juntamą parei
gą tęsėti.

Bet tegu aš nesigirsiu savo pa
žįstamais, teisingiau savo pažįstamo
mis, nes mūsų vyrai visada juk dirbo. 
Imdama J rankas tuščio popieriaus 
lakštą aš tik norėjau lyg ir pasikeisti 
talka: jūs mums siunčiat rašinius, 
štai jums ir mūsų žodis tiesioginiai, 
ne pagautas iš mūsų pačių spaudos.

Įdomu sekti jūsų spaudą. Žavi
mės mes jūsų kultūriniu gyvenimu, 
išleidžiamomis knygomis. Bet... juo 
labiau mes jus pažįstame, tuo dau
giau rūpinamės dėl jūsų ateities. As
meniškai aš gerokai nustebau, išvy
dusi spaudoje, kad mūsų Alena De- 
venienė patarianti jums niekur iš ten 
neskubėti, nes tremtinius įsileisiantl 
JAV. Gal... Bet pirma, negu aš 
suabejojau, mane šiurpas nukrėtė. 
Man tai priminė Lietuvoje ėjusį 
rimtą moterų žurnalą, kuris prieš pat 
Lietuvos katastrofą dar vis guodė vi
suomenę, kad, girdi, būkime ramūs, 
atsidėkime savo vadais, nieko negalį 
būti blogo. Kiekvieną kartą, kai aš 
prisimenu savo brolius, kritusius nuo 
priešo rankos, aš plktinuos anuo ra
minimu. Jei jiems būtų buvus pa
kuždėta tikroji padėtis, šiandien ke
liolika tūkstančių būtų daugiau ap
laužytuose barakuose, bet jie būtų 
turėję vilties išlikti gyvais. Tuo tar
pu kiek lietuvių liks Lietuvoje, jei ji

Musų dailė į tarptautines platumas
Freiburgo lietuviai dailininkai, 

prieš porą mėnesių pradėję Ecole 
des Arts et Mėtiers antruosius 
mokslo metus, pasirodo vėl su nau
jais individualinės kūrybos vaisiais. 
Tos grupės dalyviai, tapytojas Ado
mas Galdikas ir grafikas Vytautas 
Kazys Jonynas, lapkričio 6 <L Tue-
bingene, „Kunst-GebSude“ galerejo- 
je, atidarė savo kūrinių — tapybos 
bei grafikos — parodą. Paroda, ku
rią globoja prancūzų zonos švietimo 
reikalams gener. direk. gen. Smitlel- 
nas ir Wuerttembergo provincijos 
meno reikalams viršininkas maj. 
Dolffus, atidaryta itin iškilmingai.

Si paroda žiūrovų dėmesį patrau
kia eksponatų gausumu, spalvingu
mu ir įvairumu. Abu dailininkai 
drauge parodoje Išstatė 105 kūrinius. 
Adomas Galdikas šį kartą rodo 16 
spalvotų tapybos ir 12 įv. technikų 
piešinius; visi darbai nutapyti trem
ties metais ir dar niekur viešai nero
dyti V. K. Jonynas Išstatė 77 graviū
ras ir piešinius, padarytus 1931 - 1947 
metų laikotarpy, kurių dauguma taip 
pat nauji ir dar nematyti ne tik vo
kiečių, bet ir mūsų tautiečių, išski
riant vieną kitą reprodukuotą kūri
nį, atspausdintą mūsų žurnaluose ar 
neseniai pasirodžiusioj šio dailininko 
kūrybos monografijoje. V. K. Jony
nas kūrinių rinkinį Tuebingene pa
pildė savo darbais iš Paryžiaus meno 

mūsų kultūros reikalai atsidurs vėl 
kitokioje šviesoje.

Tai galimybei tenka iš anksto 
ruoštis psichologiškai ir konkrečiai, 
kad mūsų kultūros reikalų nesu
krėstų per daug skaudūs smūgiai. Čia 
vėl grįžta mintis prie Kultūros Fon
do, kuris ko skubiausiai turėtų plėsti 
savo organizacijos tinklą po visą lie
tuvių pasaulį ir padėtų išvengti mū
sų kultūros raidoje didesnių spragų, 
kurios savaime turi atsirasti persi- 
danginimo metu. O įsikūrę svetur, 
vėl, nieko nelaukdami, turėsime 
griebtis kultūros ginllo ir tol jo ne
paleisti U rankų, kol nepasieksime 
tikslo — tėvynės la'svės. Tada vėl 
atsivers naujas mūsų kultūros ir isto
rijos lapas... 

ir būtų po metų išlaisvinta, tenka 
smarkiai suabejoti. Taigi jūs, kurie 
šiandien esate saugesnėje vietoje, 
mano nuomone, turėtumėt skubėti iš 
Europos. Blogiau niekur negali būti. 
O iš kitų šalių gal jums ir su mumis, 
laisvėj gyvenančiais, būtų lengviau 
susisiekti. Dabar mes net dolerio ne
galime jums saugiai pasiųsti. Siun
tinėjamos maisto terbelės, padėvėti 
drabužiai irgi dažnai netvarkingai 
jus pasiekia... O jei kiltų veik kas
dien pranašaujamas paskutinio karo 
tęsinys?! Šitaip pagalvojus, prieš ma
no akis atsitoja našlaičiai vaikai be 
namų, be tėvų. Kur bėgti ir kam 
skųstis beteisiui, pravardžiuojamam 
dipi?...

Žinoma, čia yra tik mano baimė, 
bet ji yra nuoširdi. Nė viena sveti
ma šalis neatstos tėvynės. To veltui 
ieškotume. Ne pyragai ir JAV. Esu 
tikra, kad kiekvienas čia atvykęs pa
sijaučia nusivylęs. Nėra nė tokie už
darbiai, kokius jūs persispausdinant 
iš amerikietiškų šaltinių. Visada tu
rėkite galvoje, kad yra uždirbančių 
po kelis šimtus ir tūkstančius savai
tėje, bet yra uždirbančių po 20 ir po 
mažiau. Jų yra. Neginčysiu, kad 
JAV yra viena puikiausių pasaulyj 
šalių, ji viena tik turi visokiausių 
progų. Aišku, norėčiau dabar Euro
poj vargstančiuosius pirmiausia tik 
į čia kviesti, bet pati gerai šią šalį 
pažindama, neblogą supratimą Ir apie 
Kanadą turėdama, eičiau kuo grei
čiausiai į tą, kuri man vartus atkeltų 
pirmiau.

Pagaliau netikiu, kad vien „už
dirbimu“ jūs ten visi rūpintumėtės. 
Tiek JAV, tiek Kanada reikalingi 
mūsų tautos panaktinių, apie kuriuos 
poetas Santvaras mini šių metų ra
šytojų metraštyje.

Čia Amerikoj mes buvome per
daug pradėję pataikauti žemesniems 
žmogaus jausmams. Savo idėjinį 
darbą perdaug buvome surišę su biz
nio išskaičiavimais. Šita visa buvo 
pakenčiama, kada Lietuva buvo lais
va. Norintieji galėjo iš ten sau sielai 
peno atsitraukti. Šiandien mums rei
kia kuo daugiau mūsų tautiškos ug
nelės sergėtojų. Ir reikia nė juokais. 
Visi sąmoningi lietuviai tai supran

mokyklų, kuriose šis savo laiku stu
dijavo dailę, muziejų. Kartu su ki
tais kūriniais, dailininkas pirma kar
tą parodoje išstatė prancūzų zonos 
karinio viršininko gen. Koenigo por
tretą. Pirmą kartą išstatyta ir V. K. 
Jonyno padarytų pilnos visų pran
cūzų zonos sričių pašto ženklų seri-
jos ir kitokį kūriniai. Prieš kiek lai
ko V. K Jonynas suruoštoj savo kū
rinių parodoj, Freiburge, buvo išsta
tęs 54 darbus. Taigi, Tuebingeno pa
rodoje savo rinkinį papildė visu treč
daliu.

A. Galdiko ir V. K. Jonyno paro
da Tuebingene tęsis iki 1948 m. sau
sio 7 d. Sausio gale ją, numatoma 
perkelti į Muencheną, vasario gale į 
Kitzingeną, o kovo gale — į Baden- 
Badeną.

Tur būt, nesuklysim teikdami, jog 
A. Galdikas yra vienas produktin- 
giausių ir kūrybiškai savaimlngiau- 
sių dailės vertybių kūrėjų, visa savo 
esybe pasinėręs spalvų labirintuose, 
apimtas naujų tonų bei formų ięško- 
jimo nerimo... Tokį A. Galdiką mes 
pažinojom Tėvynėje, tokiu neramios 
dvasios kūrėju-ieškotoju jis liko ir 
tremties dienose, — nuolat besigili
nąs į dailės kūrybos paslaptis, savo 
kūryboje visad išlikdamas „gaivališ
kai jaunas“ ir savaimingas... Trem
ties metais A. Galdikas sukūrė ne
maža naujų kūrinių, piešinių ir es
kizų, kurių žymią dalį pirmą kartą 
išstatė Tuebingeno parodoje. Apie 
šio dailininko pastarųjų kelerių metų 
kūrinius bei jų savumus trumpą bet 
tikslią charakteristiką išreiškė jo 
bendrininkas V. K. Jonynas.

„Adomas Galdikas kaip dailinin
kas, ypač savo pastarųjų kelių metų 
kūryba, — sako V. K. Jonynas, — 
toli prašoko ligšiolinį mūsų lietuviš
ką dailės meninį lygį ir save įrašo J 
pirmaeilių Europos bei Pasaulio dai
lininkų tarpą. Jeigu mes norėtume 
jo kūrybą matuoti priimtu „sroviniu 
mastu“, turėtume prisipažinti, jog jis 
nepriklauso jokiai iki šiolial egzista
vusiai ar egzistuojančiai srovei. Tik 
dėl ypatingų kūrybinių savumų jį 
būtų galimą priskirti vienai ar kitai 
srovei. bet ir tai nebūtų tikslu, nes 

ta ir mūsų tautos intelektualais trem
tyje susirūpinę. Ne, mes nenorime 
pamatyti jus visus nueinant į anglių 
kasyklas ar dirbtuves dirbti papras
čiausio darbo. Ne anglį kantriai kas
dami ar akmenis skaldydami išsau
gosime savo tautos likučius!

Sitai aš ypatingai pabrėžiu, nes 
daugelis ir mane atsiekusių laiškų 
byloja, maždaug, taip: „Nuvykęs į 
Ameriką eisiu dirbti paprasčiausio 
darbo, joki sunkumai nebebaisūs, kad 
tik toliau iš griuvėsių ir bado bei 
tykojančio kipšo, kuris ne tiek nori 
mūsų sielos, kiek kūno“. Aišku, tai 
visa gerai suprantama. Gelbėdami 
gyvybę, griebiamės šiaudo. Ir dir
bame, ką galime. Bet tik jokiu bū
du lietuvis inteligentas, priverstas 
dirbti paprasčiausią darbą, kuris 
nereikalingas jokio ypatingo gabu
mo, nei mokslo, negali rodyti tuo 
pasitenkinimo. Jo prievolė kopti J 
gyvenimo paviršių, kam jis buvo 
pačios laisvosios Lietuvos paruošia
mas. Tremtinys dar yra atsakingas 
už savo misiją svetur. Išmeskit iš 
galvos mintį, kad čia mes būtume 
pasiryžę jus stumti iš savo kultūri
nio gyvenimo ar nesiskaityti su jūsų 
protingais patarimais. Tik tegu bū
na jie nuoširdūs, o Amerikos visuo
menė mokės suprasti.

Šia pačia proga noriu tarti žodį 
tiems žmonėms, kurie man parašo 
laiškus ir mėnesius laukia atsakymo 
į juos. Nesuskumbu greičiau atsa
kyti, nors rašau veik kas vakarą. 
Bet aš džiaugiuosiu, kad jūs irgi ra
šote. Giriu tuos, kurie su pirmuoju 
laišku atsiunčia ir affidavitui užpil
dyti reikalingas žinias. Pasitaiko — 
gauni, o jei ne — nuostoliai nežy
mūs.

Šiandieninė jūsų buitis nėra jūsų 
pačių pasirinkta. Jūsų nelaimė ben
dra mūsų tautos nelaimė. Gėdytis 
rašyti nepažįstamiems ar jiems ra
šant atsiprašinėti, nereikalinga. Kas 
yra nutolęs nuo savo tautos, kas gy
vena tik savimi tesirūpindamas, to
kiam vistiek, ką ir kaip rašysi — at
sakymo nesulauksi. Nuoširdūs lietu
viai, kuriems rūpi mūsų tautos atei
tis ir kurie jautriai pergyvena savo 
brolių ir seserų vargą, stengsis pa
dėti.

Adomo Galdiko dailė, tiek technišku, 
tiek ir kūrybiniu individualumu, sa
vo pasauliu bei išraiška, yra savita 
ir grynai lietuviška... Tie, kurie su
geba giliau įžvelgti į dailės kūrybos 
paslaptis, A. Galdiko kūryboje įste
bės ir suras mūsų Tautos tragizmą, 
subtilų ir jautrų gamtos reiškinių iš-
gyvenimą, persunktą stipriu bei in
dividualiu kūrybiniu žodžiu, kuriam 
paveldėti dailininkas paaukojo visą 
savo gyvenimą, o tremties metais 
pražydo aukščiausiais laimėjimo žie
dais“.

Adomas Galdikas, praleidęs trejis 
tremties metus įvairiose Vokietijos 
vietose ir metus būvės profesoriumi 
Ecole des Arts et Mėtiers, Freiburge, 
siekdamas normalesnių bei platesnių 
kūrybinių pasireiškimo galimybių, šį 
rudenį Išvyko į Paryžių, kur su jam 
įgimtu „jaunuolišku užsidegimu“ ku
ria naujas dailės vertybes.

Andrius Jogaudas

Max Planck
Veikimo kvanto išradėjas prof. 

Dr. Max Planck mirė š. m. spalių 8 d. 
Goettingeno ligoninėj.

Max Planck gimė 1858 m. balan
džio 23 d. Kielyj. Vaiku būdamas 
parodė didelių gabumų muzikoje. 
Sako, jis turėjęs absoliutinę girdą.

Jau 1885 m. jis buvo fizikos pro
fesorius Muencheno universitete. Sa
vo rašiniu „energijos tvarumo pra
das“ Planck plačiai pagarsėjo fizikų 
tarpe. Berlynas pakvietė jį į savo 
universitetą. Planck’o tyrimai liečia 
energijos ir šilumos teorijos klausi
mus.

Planck’o kvantų teorija sudaro 
atomo energijos tyrimų pagrindus.

Pagal Newton’ą, visatos procese 
energijos ir masės sąjama yra pasto
vi. Planck nustatė^ jog žemėje, ap
skritai, negali būti kalbos apie abso
liutinius masės ir energijos kiekius, 
kurie nepriklausytų nuo matavimo 
vietos. Sį išradimą jis padare nepri
klausomai nuo Einstcin’o, kuris maž
daug tuo pačiu metu paskelbė savo 
„reliatyvumo teoriją“. Tuo abu pa

Naajfls knygas ir leidiniai
Viktoras Simaitis, VYTURĖLIAI 

LAUKUOS. Eilėraščiai vaikams. Vir-
Sells ir iliustracijos dail. Povilo Os- 
molskio. Autoriaus leidinys, Reutlin- 
genas, 1947 m. Tiražas 5.000 egz., 80 
psl., kaina 5,- RM.

Stepas Zobarskas, BROLIŲ IEŠ
KOTOJA. Pagal lietuvių liaudies pa
saka. Iliustracijos B. Osmolskio. Iš
leido „Patria“ 1947 — 400 lietuviš
kosios knygos sukakties — metais. 
Tiražas 3.000 egz., 42 psL, kaiha 
5,- RM.

P. Leon von Rudloff, Gerleves be
nediktinas, TRUMPA PASAULIEČIŲ 
DOGMATIKA. Iš 9 leidimo išvertė 
dr. M. Ražaitis. Su bažnytinės vy
resnybės leidimu išleido „LUX“ lei
dykla Stuttgarte. Tiražas 6.000 egz., 
160 psL, kaina nepažymė’a.

ŽINGSNIAI. Kultūros žurnalai. 
Š. m. 9 ir 10 numeriai išėjo jau spaus
dinti spaustuvėje, gi ligi 8 nr. buvo 
spausdinama rotatoriumi. Redaguoji 
Petras Būtėnas, leidžia Antanas Kas
peravičius. Adresas: (24) Stade/Elbe, 
Pulverweg, Lithuanian Camp. Eina 
kas mėnesį normalaus formato kny
gomis po 64 psl.

GINT AB AS. Neperiodinis litera
tūros žurnalas. Redaguoja J. Krumi- 
nas. Vienuoliktosios knygos, 1947 m. 
Spaudos Darbuotojų Sambūrio BAL
TIJA leidinys,'- 58 psl., spausdintai 
rotatoriumi.

Simas Urbonas, SŪKURIAI IR 
ŽMONES. Žmogaus kančių pynė. 
1947 — 400-siais lietuviškosios kny
gos — metais išleido Liudas Visman
tas Wiirzburge. Viršelis dail. P. Os
molskio. Spaudė Schweinfurter Druk- 
kerei u. Verlagsanstalt G.m.b.H. Ti
ražas 2.500 egz., 208 psl., kaina 8,- RM.

ON THE OCEAN’S WAVES — 
ANT LAIVO OKEANE. Tai 18 psL 
rotatoriumi spausdintas laikraštėlis, 
redaguotas ir spausdintas sunkiose 
sąlygose — audringoje jūroje, pake
liui iš Europos į Siaurės Ameriką. 
Jame dalyvauja 7 tautybių DP, iš
vykstantieji darbams į Kanadą. Lie
tuviai turi 2 puslapius. Redaktorius 
Jonas Juškaitis. Iš šio laikraštėlio 
sužinome, kad š. m. lapkričio 6 d. 
„General Stewart“ laivu iš Bremer- 
haveno į Kanadą Išvyko 103 lietuviai 
— 24 moterys ir 79 vyrai.

PRAGIEDRULIAI Nr. 14 (17), lap-
kritys. Lietuvių Draugijos Švedijoje 
leidžiamas mėnesinis žurnalas, spaus
dinamas rotatoriumi. Sis gana turi
ningas numeris yra 52 psl.

ATEITIS. MOKSLEIVIŲ ATEI
TININKŲ ŽURNALAS. Jubiliejinis 
sąsiuvinis. Redaguoja redakcinė ko
legija. Redaktorius Vytautas Žvirgž
dys. Leidžia „Žalgiris“ Wiirzburge. 
Viršelis ir Vinjetės dali. Makulio. 
1947 m. rugsėjis, Nr. 1 (2), 32 psl.

Juozas Grinius, TAUTINIAI MŪ
SŲ UŽDAVINAI TREMTYJE. Išlei
do „Žalgiris“ Wiirzburge 1947 m. Žur
nalinio formato 24 psl.

STUDENTŲ VARPAS Nr. 8-9. 
1947 m. spalis — lapkritis. Mėnesi
nis pažangios tautinės demokratinės 
minties studentų laikraštis. Leidžia 
Lietuvių Tremtinių Studentų Varpi
ninkų Sąjunga. 28 psL, atskiro nu
merio kaina 2,- RM.

Maironis, BALADĖS. Išleido „Ga
bija“ Vokietijoje 1947 — Lietuviško
sios Knygos — metais. Viršelis dali. 
P. Osmolskio. Mažučio 62 psl. for
mato, kaina 2,- RM.

rodė gamtos mokslų ribą, kuri mė
gina gamtos įvykius padaryti visai 
suprantamus.

Kad ir pačiam Planck’ui tai buvo 
„už ribos“, įrodo jo paskaitos apie 
„religiją ir gamtos mokslų ribą“. Čia 
jis kukliai prisipažįsta prie tyrimo 
nebepasiekiamų ribų, kur žmogui 
lieka rimta pagarba neįtyrlnėjamam.

Prieš karą jis buvo „Kaiser-Wil- 
helm-Gesellschaft’o“ pirmininkas. Dėl 
palankumo žydams, Planck’o veikalai 
buvo vokiečių valstybės boikotojami.

Paskutinis sunkiausias Planck’ui 
smūgis buvo vieno jo sūnų pakori
mas už dalyvavimą liepos 20-sio* 
suokalby).

Mokslininkų tarpe Planck nenu
stojo savo gero vardo. 1918 m. ji* 
gavo Nobelio premiją už darbus fi
zikos srityje. Buvo išrinktas garbė* 
daktaru daugelio vokiečių ir užsienių 
universitetų. Tik ji* vienas iš vokie
čių mokslininkų tebuvo pakviesta* | 
Newton’o iškilmes 1946 m. Anglijoje

Ig.K.
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„Piratiškų" kainų klausimu
Gyvename tokiu metu, kada vis

ko stinga. Didžiuma kasdieninio var
tojimo reikmenų yra normuoti, gi 
normos taip mikroskopiškai mažos, 
kad jų niekam nepakanka. Žmogus 
yra priverstas šį bei tą iš šalies pri
sidurti. O ši pastanga — iš šalies šio 
to Įsigijimas — nū vadinama „juo
dąja prekyba“, kurios turgavietėse 
vyrauja maisto paklausa. Dabartinės 
maisto produktų kainos toli gražu 
pralenkia visos eilės kitų vertybių 
kainas. Tačiau kai žmogus alkanas 
'— jis džiaugiasi gavęs ši tą nusi
pirkti alkiui nuraminti ir išpūstą kai
ną moka dantis sukandęs.

Garsėlesnio niurnėjimo dėl aukštų 
maisto produktų kainų kaip ir negir
dėti. Tačiau paskutiniu metu mūsų
tarpan Įeina madon pasisiūlymai pa
kontroliuoti kultūrinių vertybių kai
nas. Ypač dėl lietuviškosios knygos 
kainų mūsiškėje spaudoje jau ne kar
tą aštriau buvo išsitarta, knygų kai
nas pavadinant piratiškomis kaino
mis ir pan. Apie „piratiškąsias“ kny
gų kainas čia ir noriu pakalbėti.

Nūdienė lietuviškos knygos kaina 
svyruoja nuo 5 iki 10 RM. Tik stam
besniųjų leidinių, a la „Tremties Me
tai“, kainos žymiai aukštesnės. Ka
dangi nemaža išleisto leidinio paja
mų pozicija tenka atiduoti už popie
rių ir spaudos darbą, tad leidėjui pa
lieka nuobiros.

Čia pat būtinas posūkis periferi
jom Galiu būti paklaustas, kodėl, 
būtent, vokiškieji leidiniai pigesni? 
Geriausias tiktų atsakymas šis: — 
dėl to, kad ne pas mus vokiečiai, bet 
mes pas vokiečius savo leidinius 
spausdiname ir dargi ant vokiečių 
gamybos popieriaus. Praktinė reika
lo pusė taip atrodo. Turėk licenciją 
leidiniui spausdinti, tačiau vokiečių 
rankose esanti spaustuvė rinkimą 
atidėlios iki begalybės, kol nebus ati
tinkamai „patepta“. Pagaliau kai 
„patepsi“ — surinks. Tau iškils po
pieriaus klausimas. Nors pagal licen
ciją privalai jo gauti, bet tau kaišios 
tokią rūš{, kuri visiškai numatytam 
leidiniui spausdinti netinka. „Patep
si“ — rasis norimas popierius, bet 
jis reikia iš ten ir iš ten parvežti. 
Gi be atskiro patepimo niekas po-

Madame Curie
šiais metais lapkričio 7 d. sukako 

80 metų, kaip gimė radijumo išra
dėja, i istoriją įėjusi „Madame Curie“ 
vardu. Lenkų kilmės,, fiziko prof. 
Vladislavo Sklodovski duktė 24 metų 
amžiaus pradeda studijuoti Paryžiu
je, kuris jai tampa antrąja tėvyne. 
Čia ji susitinka su fiziku prof. Pierre 
Curie ir po kiek laiko už jo išteka. 
Kartu su savo vyru, kuris tuo metu 
jau buvo pagarsėjęs kaip žymus fi
zikas, ji pradeda kurti savo gy-enimo 
kūrinį, kuris vėliau jai suteikė pa
saulinę garbę. Su nepaprasta ener
gija ir nežmonišku kantrumu nepa
lankiausiuose darbo sąlygose jie iš
tisomis dienomis dirba tyrimo darbą, 
Ilgainiui davusį nelauktų ir sei.sacl- 
nių rezultatų. Praeina dienos, mė
nesiai, metai Jų darbą lydi pasise
kimai ir nesėkmės. Ir po keturias
dešimt penkių mėnesių įtempto dar
bo pasirodė rezultatai. Madame Cu-
rie pavyksta gauti vieną decigramą 
gryno radijumo. Sis magiš s ir 
brar elementas ■'dicinos moks
lui atvėrė naujus horizontus. Jo pa
galba šimtam t”kstančių vėžio liga 
sergančių žmonių išgelbstima gyvy
bė. Nuo šiol jos vardas pagarsėjo 
ne tik Prancūziioje, bet nu-kambėjo 
tolimiausiuose kraštuose. Madame 
Curje apsupė beveik religinė pagar
ba. Ji apdovanojama Nobelio pre
mijomis ir kitais atžymėjimais. Jos 
atvaizdu, šalia Newtono, Budos, Des- 
kartes ir kiniečių dinastijos karaliaus 
Ming, papuošiama vienos Konfuci
jaus šventyklos sienos. Gi pati Cu
rie liko tokia pat kukli, pasišventusi 
mokslui ir žmonijai moteris, už savo 
išradimą dėkinga savo gyvenimo 
draugui prof. Pierre Curie.

‘ Curie pora savo išradimą galėjo 
panaudoti komerciniams tikslams ir 
iš to susikrauti milijoninius turtus. 
Bet jie to nepadarė. „Radljumas nie
ko neturi praturtinti. Tai yra ele
mentas. Jis priklauso visam pasau
liui“, — taip pareiškė M. Curie vie
nai Amerikos reporterei.

Didžiausias M. Curie smūgis buvo 
jos vyro žuvimas 1906 metais vie
noje susisiekimo katastrofoje. Si ne
laimė ją labai sukrėtė ir atrodė taps 
jos gyvenimo katastrofa, bet ji su-

pieriaus neparveš. Galiausiai jau po
pierius bus pristatytas. Tai mašinos 
nesisuks. Rinkinys stovės apdulkė
jęs dulkių sluogsnlu ir niekas nė ne
siruoš imti i mašinas, kol bent maši
nų skyriaus vedėjas nebus pateptas. 
Po to seks tepimas knygrišyklos. Kol 
išeisi iš „tepimų“ rato, baigiant Įpa
kavimo popieriaus gavimu, ant lei
dinio teks žymėti aukštesnė kaina už 
vokiškojo leidino 4r taip leidėjas at
sidurs padėtyje, kuri reikalo neži
nančiam patogu apmėtyti priekaištų 
sviediniais.

Dabar žvilgterkim 1 kitą medalio 
pusę. Ar iš tiesų dabar lietuviško
sios knygos kainos tokios piratiškos? 
Grįžtelkim į mūsų knygos kainas 
laisvės metais. Tada vidutinė kny-.

Lietuvio atsiminimų pluoštelis Stasys yla

Prof. Konstantinas Cakstė
VIENAS LATVIŲ REZISTENCIJOS VADŲ, ŽUVĘS KAIP NACIŲ PERSEKIOJIMO AUKA

1944 m. vasarą į Stutthofą plaukė 
žmonės masėmis — iš kalėjimų, iš 
koncentracijos stovyklų, kurias na
ciai buvo sukūrę kraštuose. Vieną 
dieną pranešta, kad ir i mūsų bloką 
ateis nauji gyventojai. Kas jie ir ko
dėl pas mus? „Garbės kalinių“ ran
go mes pasiekėm po didelių kančių 
ir aukų. Turi būt nepaprasti latviai, 
kad juos be „krikšto“ apgyvendins 
su „privilegijuotaisiais“.

Vakarop p. Pečeliūnas, dalyvavęs 
prie naujai atvykstančių priėmimo, 
atveda porą nematytų vyrų.

— Štai mūsų naujieji svečiai? — 
pasako.

— Profesorius Cakstė! — reko
menduojąs! aukštesnysis.

— Bruno Kalninš! — pastebi an
trasis, mažesnysis.

Iš nuotaikos pastebim, kad jie lyg 
pas saviškius būtų patekę. Cakstė 
bando keletą žodžių pratarti lietuviš
kai, bpt atsiprašo. Kalninš sakosi su
prantąs, tik kalbėti dar esą sunku.

— Gaila, sako jis, kad Sėją pali
kome ligoninėj! Jis čia mums labai 

siima ir dirba toliau. Sulaukus ke
turiasdešimt metų ji įgavo daug 
mokslo žinių. Ji pasidaro lyg gyvoji 
radijumo bibliografija. Ji palaiko 
ryšius su to meto žinomais moksli
ninkais ir skaito paskaitas Sorbonos 
universitete.

Nuolatiniai eksperimentai ir dar
bas su radijumu prieš laiką suardo 
jos sveikatą. Medikai nustatė, kad 
nuolatinis darbas su radijumu buvo 
jos nepagydomos ligos priežastis.

Prieš 80 metų, 1867 m. lapkričio 
7 d. atėjo ši didžioji moteris į pa
saulį ir 1934 metų liepos 4 d. užgeso 
jos gyvybė, kurią visą ląiką lydėjo 
didvyriškumas, meilė ir pasiaukoji
mas žmonijai ir mokslui. Si kovo
toja, kritusi mokslinio darbo kovos 
lauke, yra apvainikuota nežemiško 
grožio vainiku, o jos vardas spindu
liuos žmonijai kaip jos kūrinio ra
dijumo nematomi spinduliai. Br. K.

Lletuvlų Tautinis Ansamblis: Scena II „Žmonės prie vieškelio"

Stasys Mingaila

ga, apie 200 psl., kainavo du litu. 
Šiandien toks leidinys tremtyje per
kamas maždaug už 10 RM. Ką gi 
buvo galima taikos metais pirkti už 
du litu? Labai daug ką: kilogramas 
medas kainavo 1,80 - 2 Lt., už 20 
kiaušinių buvo mokama apie 2 Lt., 
už tokią kainą buvo galima Įsigyti 
neblogos rūkytos šoninės 1 kg ir 1.1. 
Tad leidėjas bei autorius, dali leidi
nio paskyręs išlaidoms padengti, už 
parduotą knygą ši tą galėjo Įsigyti. 
GI dabar, pvz. norėdamas Įsigyti kg 
sviesto, privalo parduoti apie 35 kny
gas, kurių kaina pažymėta 10 RM. 
Anksčiau pakako leidėjui parduoti 
vieną leidinį atitinkamo dydžio.

Kitas pasakys, kad netikslu kai
nose teisybės ieškoti remiantis maisto 

praverstų, nes kalba jūsų kalba. Bet 
jis po keletos dienų čia taip pat at
siras.

Griebiamės kas vokiškos, kas ru
siškos kalbos. Tik mūsų Ciuberkis 
kalba su jais latviškai.

Pasirodo, jie tautinio latvių ko
miteto nariai — rezistencinės galvos. 
Kaž kas Estijoj juos išdavė ir naciai 
juos surinko i Rygos kalėjimą. Kai 
bolševikai priartėjo prie Latvijos, jie 
buvo susodinti i laivus ir atgabenti 
1 Vokietiją. Draugai uoste spėjo juos 
aprūpinti maistu ir daiktais. Jie at
vyko pas mus geresnėj padėty. Iš jų 
nieko ir neatėmė, kaip iš mūsų. Net 
kur bebūtų: užsimiršta savo užrašus 
kur pad'' ęs, švarkučio nesuranda. 
Taip ėmė, matyt, ir užsimiršo, kur 
paliko manąją kepurę.

— Zinai, neberandu, — teisinosi.
— Kol kas apsieisiu, — atsakiau, 

nes vasarą nereikėjo.
Kai atėjo ruduo, aš pasijutau be 

nieko. Net mano žieminė, iš Kauno 
atsiųstoji, kažkaip išėjo iš mūsų 
bloko. Cakstė vieną dieną atsineša 
neblogą milinę. Truputi per maža, ir 
ieško kitos. Pavyksta susiorganizuoti 
antrąją. Panešiojęs pirmąją, perlei
džia man, kaip kompensatą už din
gusią. Ir, štai, ligi šiandien turiu ją 
su savim, kaip atminimą to rnield 
žmogaus ir tauraus latvio, kuri vė
liau teko man pačiam ir palaidoti.

Su Cakstė ir Kalniniu pasidarom 
dar artimesni bičiuliai, kai sėdam 
prie tos pačios anglų kalbos.

Ponas Sėja, geras anglistas, su
daro dvi grupes, kurios panoro pra
mokti angliškai. Į antrąją grupę pa
tenkam kartu su Kalniniu ir Cakstė. 
Dirbam keturis mėnesius labai 
{temptai, kasdien susimesdami prie 
stalo. Kalnelis turėjo jau ne blogą 
pradžią, tuo tarpu Cakstė pradėjo iš 
naujo. Jis dirbo daug ir greit prisi
vijo kitus. Kartais būdavo juoko, 
kaip jis tardavo savotišku būdu. Ki
tas būtų varžęsis kolegų. Vis dėlto 
jis profesorius, bet kartą mokinys — 
nėra ko varžytis. Dalinomės viena ir 
ta pačia knyga, kurią buvom kaž ko
kiu būdu gavę. Cakstė pirmiausia

kainomis. Gerai. Lietuvoje ameriki
nių cigarečių pokelis kainavo 2,5 
Lt. Dabar ji turis parduoda už 100 
RM. Vadinasi, mažiau gali maisto 
produktų nupirkti, negu taikos me
tais. Tačiau jei pavyzdžiu paimsime 
knygos kainos santykį, tai pilietis tai
kos metais už knygą mokėjo arti pū
kelio amerikinių cigariečių, gi šian
dien už tą patj pokelj gali nupirkti 
apie 10 knygų ir dargi rūgoja, kad 
jos esančios brangios.

Bene svarbiausia priežastis, ska
tinanti šūkalojimui, kad dabar mūsų 
leidiniai brangūs, man atrodo, yra 
pasėka sąlygų nepažinimo ir nežino
jimo tų sunkumų, kurie reikalingi 
nugalėti, kol leidinys išvysta dienos 
šviesą arba piktas nenoras kainose 
paieškoti santykio praeityje ir da
bartyje. Kas šalčiau pagalvos, tas 
nebus nepagristai priekabus ir ne
bandys nuvertinti knygos išleidimui 
reikalingas pastangas.

nusirašydavo, tuo tarpu Kalnelis — 
paskiausia.

Atėjo Kalėdos. Sėja su Cakstė 
pradėjo organizuoti latvių programą. 
Tuo metu j bloką buvo atkelta dar 
9 latviai. Man teko ruošti iš lietuvių 
pusės pasveikinimą mūsų brolių lat
vių. Pasirašiau lietuviškai, o Jon. 
Ciuberkis išvertė latviškai ir išmokė 
tarimo. Kalninš gi turėjo mus svei
kinti lietuviškai ir man teko padėti 
jam tarimo srityje. Buvo mielas pa
sikeitimas mūsų linkėjimais brolių 
kalbomis. Tada pajutau, kad latvių 
kalba turi vis dėlto nemažą savitumą 
net savo stiliuje, tačiau graži ir mu
zikali.

Latviai giedojo savo giesmes ir 
mes užleidome jiems programoje 
Eglytės apeigas. Su Kalneliu, be kit
ko, buvome Kūčių ruošimo komisijoj 
ir turėjom viską aptarti

Tarp kitko atšventėm tautinę lat
vių dieną, Rygos universiteto sukak
ti, kurios proga Cakstė skaitė paskai
tą apie teisines reformas Latvijoj. 
Mes dalyvavom jų iškilmėse, o jie 
mūsų. Jautėm, kaip mūsų bendra
vimas vis labiau išsiplečia iš asme
ninio pobūdžio j visuomenini ir vals
tybini. Prasideda rimtas svarstymas

2000 lietuviškų knygų
1947 m. lapkričio 30 d. Bretten/ 

Baden buvo atidengtas paminklas 
prieš 2 metus mirusiam prof. kun. 
Dr. V. Gaigalaičiui, kuris yra pa
likęs 2.000 lietuviškų knygų. Kitos 
jo knygos, kurios buvo duotos sau
goti vienam ūkininkui netoli Kretin
gos, greičiausia, bus žuvusios, nes, 
gautomis žiniomis, šio ūkininko tro
besiai yra sudegę. Savo testamente 
velionis knygas paskyrė Lietuvos 
Universitetui Kaune, Evang. Teolog. 
Fakultetui ir Liuterionių Konsistori
jai Kaune. Reikia suprasti, kad kny
gos turėtų būti minėtoms Įstaigoms 
atitinkamai paskirstomos. Iš trijų 
testamento vykdytojų esu aš, žemiau 
pasirašiusis, vakarų zon< ;e tik vie
nas. Knygas perduoti į Šveicariją

saugoti buvo kol kas dėl tam tikrų 
priežasčių susilaikyta. Jos bus gal 
vėliau kur 1 užsieni išvežtos.

Knygos jau taip sutvarkytos, kad 
jomis galima pasinaudoti Skolini
mosi sąlygos yra šios: 1) mokama už 
kiekvieną knygą 5 markes vienam 
mėnesiui; 2) galima iš karto ne dau
giau kaip 5 knygas skolintis. Už kny
gas paliekamas atitinkamas piniginis 
užstatas. Už 5 knygas paliekama 
250 RM užstato. Jis, grąžinus knygas, 
grąžinamas skolintojui. Knygas ga
lima paštu apdraustu siuntiniu (Wert- 
paket) grąžinti. Parsivežti jas reikia 
iš Dr. Otto Beutemueller, Bretten, 
Heilbronner Str. 1, velionles našlės 
giminaičio, Melanchtono muziejaus 
vedėjo. Velionies našlė; ponia Maria
Gaigalat, gyvena Bretten, Reuchlin- 
str. 4. Vykti pas dr. O. Beutemueller 
knygas asmeniškai parsivežti reikia 
dėl to, kad tuo tarpu sunku prapla
tinti 2.000 knygų sąrašus. Juos rei
kia dar paruošti. Tuo tarpu kai ku
rios knygos bus mūsų spaudoje skel
biamos. Štai keletas pavadinimų: 
1097 — 3 Anysas Martynas, Klaipė
dos krašto konvencija; 1328 Sruoga 
Balys, Šarūnas; Karsavinas, Europos 
kultūros istorija II ir V t.; Baltru
šaitis, Meno istorija, 1934 m.; Skar
džius, Daukšos Akcentologija; Būga, 
Aistiški studijai, 1908 m.; Balys, Iš 
Maž. Lietuvos tautosakos; St. Šal
kauskis, Lietuvių tauta ir jos ugdy
mas, 1933 m. ir 1.1.

Šio straipsnio autorius bus dėkin
gas už patarimus. Tik tuo tarpu kny
gų skolinimo tvarka negalės būti kei
čiama. Norintieji knygas skolintis 
tegu rašo šio straipsnio autoriui, pri
dėdami pašto ženklą. Tuomet jis 
praneš Dr. Beutemueller, kad asmuo 
yra patikimas ir nustatytomis sąly
gomis jam galima knygas skolinti 
Tikiuosi, kad vėliau bus galima kny
gų skolinimosi tvarką suprastinti

Kiti laikraščiai prašomi šį straips
nį persispausdinti!

Doo. J. Pauperas,
(13b) Muenchen, Lohengrinstr. 43.

Padėka
LTB švietimo Valdybai, skau 

džiausioje mūsų gyvenimo nelaimėj: 
— mirus

Baliui SRUOGAI, 
už pareikštą mums užuojautą nuo 
širdžiai dėkojame.

Vanda SRUOGIENE 
ir Dalia SRUOGAITE

Pabaltijo Unijos klausimu. Cakstė 
Kalnelis ir Sėja imasi iniciatyvos su> 
daryti rinkt’ni būreli. Susimetę mie. 
ganiajame i nuošalesni kampą karti 
per savaitę darom posėdžius. Kelio
lika žmonių ieško priežasčių, kodė 
Baltijos tautų bendradarbiavimas Ji| 
šiol neturėjo tvirtų pagrindų ir kl 
daryti, kad tai dabar pavyktų. Deją 
ilgai negalėjom tęsti šitų svarstymų 
1945 m. sausio 25 dieną prasidedi 
Stutthofo evakuaciją. . Su pirmąjį 
kolona išeiname j nežinią. Cakstė ii
Kalninš pasilieka su didesniąją mū
sų grupe, o Sėja atsilieka su 10 žmo
nių, kurie nebetilpo į traukinėli.

Visą kelią dalijomės vargais ii 
mirties pavojum. Cakstė tylus, bei 
ryžtingas. Kalnelis, dėl kurio svei
katos baiminomės, pasirodė, taip pat 
laikosi gerai. Dvylikos dienų žygil 
vis dėlto visus labai išsekdino. No 
tik alkis ir nuovargis, bet ypač šau
dymai pakeliui krintančių, slėgė mui 
ir čiulpė paskutiniąsias jėgas. Cakstė 
darosi vis mažiau kalbus. Eina juo
du su Kalniniu ša’ia vienas antro, 
kaip ir visą lagery buvimo laiką jie
du vienas nuo antro nesiskyrė. Pa
galiau vasario 6 ateiname 1 Gans — 
darbo tarnybos lageri.

Cakstė ima skųstis viena ranka, 
petim. Bando šildyti prieš pečių, 
trinti kažkokiom pasitaikusiom gau
ti pas lenkų gydytoją priemonėm, 
Bet jo veidas pilnas kažkokio siel
varto ir nerimo. Jis tylus dar la
biau. Po keletos dienų atgula. Nieko 
nuostabu — daug kas iš mūsų buvo 
pusiau ligonys, kai kurie net forma
liai sirgo ir su aukštu karščiu ė o 
paskutiniąsias dienas. Gripas! — nu
tarėm. Gydytojas nieko tikresnio ne
pasako. Bet štai vieną popieti Cak
stė pasišaukia Kalnini ir jam tyliai 
pasako:

— Po keletos minučių aš jau ne
bekalbėsiu. Tu paimk mano vestu
vini žiedą, aukso kryželi (jis ji dė
vėjo visą laiką ant kaklo) ir atiduok 
mano šeimai.

— Ką tu, Konstantinai! — nus
temba šis. Paprastas n^gi’avimas. 
Praeis. (Nukelta j 10 pusi.)
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Musų žvilgsnis krypsta į BALFą
KELETAS DUOMENŲ APIE JO IŠPLĖSTĄ VEIKLĄ

Lietuvių tremtinių būklė nuolat] 
blogėja, ir lietuviams tremtiniams | 
yra reikalinga pagalba. Be UNRRA, 
o dabar IRO, lietuviams tremtiniams 
ligi šiol daugiausia paramos yra su
teikęs BALFas per Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių.

Šiemet lapkričio 5 - 6 d. New Yor
ke, Hotel New Yorker, įvyko metinis 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo (BALF) seimas, kuriame pla
čiai ir išsamiai buvo apžvelgta, kas 
BALFo per metus padaryta lietu
viams tremtiniams šelpti.

PAŠALPOS OKtiANIZAVIMAS
Tremtiniams šelpti reikalingi pi

nigai ir įvairūs daiktai. Jau 1946 m. 
spalių 18 -19 d. BALFo seime buvo 

'nutarta organizuoti piniginių ir daik
tinių aukų vajus. 1947 m. sausio 24 d 
New Yorke buvo iškilmingas BALFo 
vajaus atidarymas, kurio metu Ame
rikos vyskupai įteikė savo stambiau
sią dešimties tūkstančių (10.000) do
lerių auką. Iš centro buvo kreiptasi 
į 80.000 amerikiečių įstaigų bei as
menų ir į 30.000 lietuvių amerikiečių, 
prašant piniginės aukos lietuviams 
tremtiniams.

Kadangi BALFo vajaus nebuvo 
galima tuo pačiu metu vykdyti vi
suose miestuose, tai prisitaikinta vie
tos sąlygoms. Visa eilė miestų buvo 
surengusi viešas rinkliavas, vadina
mas Tag Day. BALF pirmininkas 
kun. Dr. J. B. Končius savo meti
niame pranešime Seimui pažymėjo: 
„Gal ir nesusilaukta tokių stambių 
sumų iš viešų rinkliavų, kokių buvo 
tikėtasi, tačiau jos turėjo ir labai di
delės moralinės reikšmės. Lietuvių 
visuomenė buvo išjudinta, atkreiptas 
gubernatorių, miestų majorų ir kitų 
pareigūnų dėmesys, tūkstančių tūk
stančiai amerikiečių supažindinti su 
lietuvių tremtinių skurdo padėtimi".

: Nito 1946 m. spalių 1 d. Ilgi šių 
mėtų spalių 1 dl BALFas pajamų tu
rėjo 233.624 dolerius 20 centų ir iš
mokėjimų — 226.016 dol. 85 cent Tad 
šių metų spalių 1 d. balansas buvo 
7.607 dol. 35 cent.

Pajamas sudarė šie šaltiniai:

Viso pajamų

1946 m. spalių 1 d.
balansas .... . 7.033,15 dol.

National War Fund . 83.614,66
Tiesioginių aukų . . 135.464,26 »
Narių mokesčių . ... 
Kalėdinių atvirukų

. 2.322,00 »

pajamos .... . 2.137,21 »
Nuosavybės nuoma . 552,92 »

233.624,20 dol.
BALFo administracijai per metus 

išleista 36.575 dol. 90 cent. Daiktinių 
gėrybių laikymui sandėliuose, paruo
šimui išsiųsti ir persiuntimui išleista 
21.096 dol. 18 centų. 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., nuosavybei įsigyti 
įmokėta 58.00 dolerių. Ūkio ir kito
kių išlaidų — 2.560 dolerius. Didžiau
sia Šurna BALFo lėšų — 159.984 dol. 
78 cent. — skirta lietuviams tremti
niams šelpti.

Nuo 1946 m. spalių 1 d. ligi' 1947 
m. spalių 1 d. BALFas lietuviams 
tremtiniams- Europoje išsiuntė 25 
siuntas dovanų svorio 467.805 svarų 
ir vertės ūž 444.160 dolerių 31 cent.
PAŠALPOS TIEKIMAS VOKIETI

JOJE IR AUSTRIJOJE
Lietuviams tremtiniams BALFas 

1946. X. 1 — 1947. X. 1 yra davęs 
86.568 dol. 86 cent, piniginės pašalpos 
ir daiktinių. gėrybių (drabužių, ava
lynės, maisto, vaistų, medžiagos dra-

■ Reguliari Kongreso sesija neturi gaišti
KONGRESO NARIAI ĮSITIKINĘ T REMT. PROBLEMOS SKUBOTUMU

NYHTribune šiomis dienomis vie
no savo vedamojo vietoje rašo:

800.000 Europoje nerepatrijuotinų 
tremtinių sudaro kietalūkštę proble
mą, kuri tęsiasi metus, mėnesius ir 
laukia, kad būtų kas veikiama toje 
srityje. Dar vis toks tebėra skaičius, 
kuriam turi būti surasta naujos tė
vynės, praneša IRO vykd. sekreto
rius William Kalbam Tuck. Viena 
penktoji dalis jų yra žydai, kurie ne
nustoja tikėję įsikurti Palestinoje. 
Iš tikrųjų jie visi yra, kaip derliaus 
šventės proga pareiškė prekybos mi- 
nisteris Averell Harriman, „mūsų 
draugai, palaiką mūsų tikėjimą lais
ve ir demokratija". Jų dauguma 
(lenkai, latviai, lietuviai, estai, jugo
slavai) priešinasi repatriacijai ar pa
vienių šeimos narių įkurdinimui, pa- 
siruošdami ištverti begalinį, paniu
rusį laukimą, kad pradėtų gyvenimą 
iš naujo kaip laisvi žmonės, — tai 
vra įrodymas to tikėjimo.

tbužiams, knygų, vaikams žaislų, mui- 
| lo, mokslo reikmenų) — 439.671 sva
rą, 408.089 dolerių 21 cento vertės. 
Vokietijoje ir Austrijoje 1946. X. 1 d. 
— 1947. X. 1 BALFo pašalpos yra ga
vę apie 35.000 lietuvių tremtinių.

Prancūzijoje BALFas šelpia 520 
lietuvius tremtinius (374 vyrus, 103 
moteris ir 43 vaikus). Jiems duota 
21.200 dolerių piniginės pašalpos ir 
16.282 svarai daiktinių gėrybių (dra
bužių, avalynes ir maisto), 29.419 do
lerių 50 centų vertės. >

Italijoje esama 118 lietuvių stu
dentų (109 vyrai ir 9 moterys). Stu
dijuoją kunigai gyvena lietuviškoje 
Sv. Kazimiero kolegijoje, o daugu
mas pasauliečių studentų — BALFo 
lėšomis išlaikomame studentų ben
drabutyje. Italijoje esantiems lietu
viams šelpti (šelpiamųjų skaičius 
mums nežinomas) duota 20.043 dol. 
95 centai ir daiktinių gėrybių (dra
bužių ir maisto) 11.386 svarai, 5.887 
dol. 54 centų vertės.

Šveicarijoje nuo pereitų metų 
BALFas savo paramą sumažino ligi 
minimumo. Dabar bešelpiami tik li
goniai ir studijas baigią studentai.

• Šelpiami taip pat ir tie, kurie gauna 
leidimus įvažiuoti į Šveicariją pasi
gydyti Šveicarijos lietuviams duota 

i 11.700 dolerių piniginė pašalpa ir 246 
svarai daiktinių gėrybių (drabužių,

■ knygų) 264 dolerių vertės.
Švedijoje esantiems lietuviams 

; BALFas taip pat sumažino savo pa- 
I šalpą ir bešelpla tik gausias šeimas, 
1 ligonius, senelius, bedarbius ir stu

dentus, baigiančius studijas. Švedi- 
I joje esantiems lietuviams (jų ten 
1 esama apie 400, kiek BALFo šelpia-

Tremtinių atstovų žodis BALFui

Jus gelbstiie Lietuvą ir jos vaikus
Per Jūsų organizaciją pasiekia 

tremtinius dovanos iš Amerikos, kur 
geraširdžiai žmonės nepažįstamam 
tremtiniui atiduoda dolerius ar do
lerį, sunkiai uždirbamą, drabužį ar 
apavą nuo savo pečių ar kojos. Jau 
keliasdešimt vagonų, atėjusių įvai
riais keliais, praėjo pro tremtinių or
ganizacijų sandėlius su BALF’o gė
rybėm: maistu, drabužiais, avalyne, 
vaistais, medicinos Instrumentais, 
knygom, rašmenim ir net vaikų žais
lais. BALF’o surinktoji auka siekia 
2 mik. dolerių sumą, kuria tūkstan
čiam tremtinių padėta išvengti bado, 
ligos ir nevilties. Ji padėjo išlaikyti 
ir garbingoj eilėj lietuvių vardą.

Ar mes galime jiem atsidėkoti? 
Aukojo National War Fund, Ameri
kos Katalikų Episkopatas, jų šalpos 
organizacijos, senatoriai ir guberna
toriai, bankininkai, biznieriai, direk
toriai, ypač eiliniai darbininkai. Už 
visas aukas, daiktais ar pinigais, 
tremtiniai liks jiem visada1 dėkingi.

Daugeliui jų, kurie buvo prie au
kotų daiktų prisegę savo pavardes, 
padėkojo patys tremtiniai betarpiš
kai. Ir daug kur tuo keliu užsimezgė 
net pažintys tarp nepažįstamo trem
tinio ir tautiečio Amerikoje.

Daug daugiau tokių, kurie davė 
dovaną ir panoro likti nežinioj. Tai 
nežinomieji, nelyginant nežinomieji 
fronto kariai, kurie savo pareigą at
lieka ne laukdami ordino, bet tėvy
nės vardan.

Kongreso nariai, kurie šią vasarą 
lankėsi Europoje, yra įsitikinę trem
tinių problemos skubotumu, ir kon
grese yra susidariusi palanki atmo
sfera veiklai. Dabar nekyla klausimo 
dėl paties projekto tam tikrai da
liai įsileisti, kiek klausiama, koks 
projektas turi būti. Mes raginame, 
kad veiklos rėmėjai iš anksto sutartų 
formą ir skaičių, kad nebebūtų gaiš
tama, kai kongresas susirinks regu
liarios sesijos, nes, kaip p. Harriman 
paęakė, „pasaulio vadovavimo įsipa
reigojimai tikrai uždėti mums". Ame
rikiečiai nuolat linksta prisiimti įsi
pareigojimus pasaulinėje ekonominė
je srityje. Visu humaniškumu mes 
galime norėti priimti įsipareigojimą 
ten, kur teisingumas tai iš žmogiš
kųjų būtybių reikalauja. Tremtiniai 
prašo tiktai vienintėlės progos — lei
sti jiems gyventi normalų ir nau
dingą gyvenimą laisvės atmosferoje 
(NYKT) į

Misq Kelias

mų — nežinome) duota 11.677 dol. 78 
centai piniginės pašalpos.

Belgijoje BALFas šelpia tik labai 
suvargusias šeimas, ligonius ir stu
dentus. Šelpiama apie 300 asmenų. 
Jiems duota 3.815 dolerių pašalpos ir 
pasiųsta 220 svarų drabužių, 500 dol. 
vertės.

Liuksemburge esantems lietu
viams duota tik 600 dolerių pašalpos. 
Nuo 1947 m. kovo mėnesio jiems pa
šalpa nebesiunčiama, nes visi gavo 
darbo,ir gali patys išsiversti be pa
ramos.

Danijoje" esantiems lietuviams 
tremtiniams (jų ten šiuo metu esama 
per 700) šiemet pašalpos nesiųsta, nes 
Danijos Raudonasis Kryžius dar tu
rįs pinigų iš BALFo 1945- 1946 m. 
siuntų.

BALFo daiktinėse ir piniginės pa
šalpos lietuviams tremtiniams Vokie
tijoje ir Austrijoje skirstomos per 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių, kuris 
dirba glaudžiame kontakte su BALFo 
įgaliotiniais

BALFo VEIKLA PLEČIAMA
BALFas yra vlenintėlė lietuviška 

organizacija, kuri lietuviams tremti
niams, išsklaidytiems po visą pasau
lį, daugiausia gali padėti. Kol lietu
viai tremtiniai pastoviai neįsikurs, 
todėl jų žvilgsniai bus nukreipti J 
BALFą. Todėl BALFas savo veiklą 
plečia. 1946 m. spalių mėn. BALFas 
turėjo 123 skyrius. Ligi šių metų 
rugsėjo 30 d. tebuvo įsteigti vos de
vyni nauji skyriai. Dabar BALFas 
turi 132 skyrius. B ALFo sekretorė 
Nora M. Gugienė savo raporte šių 
metų BALFo seimui pripažįsta, kad 
Amerikos lietuvių visuomenė dar per

Ir vieniem ir antriem prašome nuo 
visų tremtinių iš visų jiem vadovau
jančių įsįgigų perduoti šilčiausią pa
dėką. O ypač dėkojame BALF’ui, jo 
veikliajam pirmininkui, vadovybei ir 
bendradarbiam, o taip pat visom ki
tom organizacijom, be kuriu, darbo 
ir energijos toji pagalba nebūtų bu
vus surinkta ir tremtinių pasiekusi.

Jūsų paramos dėka tremtiniai, 
anksčiau laisvėje gyvenę ir laisvai 
sau duoną uždirbę, ir dabar stengias 
nenuleisti laisvo žmogaus galvos. 
Jie miškuos malkas kerta, aerodro
mų darbus dirba, amatus organi
zuoja, mokyklas steigia, chorus ir 
teatrus rengia, nors pastariesiem 
laiko turi tik iš darbo grįžę. Savo 
dainom jie stebina amerikiečių, ang
lų, prancūzų karius ar kitus lanky
tojus. Jis sporto klubus laiko ir 
rungtynėse su amerikiečių karių ko
mandom garbingai varžosi. Jie pran
cūzų vardu žaisdami prie Vidurže
mio jūros atlaikė Vakarų Europos 
krepšinio meisterio garbę. Jie davė 
žmogų/ kuris Europos pianistų kon
kurse Šveicarijoje iš 120 konkurentų 
atsistojo septintoje vietoje...

Anglų parlamento atstovas Sir 
Arthur Salter apie baltus, taigi ir 
apie lietuvius, viešai parlamente kal
bėjo ..; „Aš lankiau jų stovyklas, ir 
aš tiesiog negaliu nusakyti ’to įspū
džio, kurį man padarė tų vyrų ir mo
terų kokybė. Praeityje jie paliko 
tragediją, o kai aš pas juos buvau, 
jie prieš save tematė nykų ateities 
netikrumą, tačiau jie savo nuotaiką 
išlaikė nuostabiu ir pasigėrėtinu bū
du. Jie turėjo pirmaeilį chorą: ne
turėdami knygų nei popieriaus mokė 
savo vaikus, buvo įsirengę maldos 
namus. Jie sumaniai palaikė aukštą 
moralę ir rodė aiškų troškimą imtis 
bet kokio racionalaus darbo, koks 
tik jiems bus leistas.“

Tačiau... tačiau turim jums atvi
rai pranešti, kad tremtinių jėgos sen
ka. Veidai vistf vis labiau bąla, akys 
grimsta vis giliau ir neviltimi apsi
traukia. Darbas krinta iš rankų, o 
neretai vyrai ir moters alpsta darbe. 
Džiovininkų skaičius, ypač vaikų 
tarpe, vis didėja! Atsivežėme jų 150, 
o dabar turim per-2.000!

Kaltos dėl to sąlygos, kurios 
ną Iš dienas sunkėja. Maistas 
eina prie bado raciono. Jeigu
bančiajam reikia mažiausia 3.000 ka
lorijų, tai daug kur maistas faktiškai

JONAS VILKAITIS,
Vyr. Lietuvių Tautinės Bendruo

menė Kojntteto Pirmininkas 
, <4 VoJsietljoje, 1847 m.
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nesiekia ir 1.000 kalorijų. Patalpose 
vis labiau sukemšami — vienam 
žmogui 4-2 kv. metrai, t. y., tik lovai 
pasistatyti; viename kambaryje po 
kelias šeimas. Emigracijai durys už
darytos. Vos keli šimtai pasiekė JV, 
o į Angliją iškeldinta keli tūkstančiai 
darbingųjų, paliekant ligšlol nedar
binguosius ir šeimas, kurios ypač yra 
globos reikalingos.

Nuolatinė grėsmė, kad iš vietos, 
kur jau savo pastangom pasisekė 
susitvarkyti, bus iškelti į naują vietą. 
Grėsmė būti išvytiem iš DP ir ne
tekti globos. Grėsmė susilaukti ty
čiomis sudarytų tokių sąlygų, kad al
kis ir šaltis priverstų repatrijuoti ir 
vykti lėtai mirčiai į nagus.

Visi tie dalykai kerta sveikatą ir 
ištvermę... Ak, broliai. Jūs, laisvė
je gyvendami, negalite ir suprasti, 
kaip tolima yra tremtiniam laisvė 
nuo prievartos, baimės, bado. Nega
lite įsivaizduoti, kaip dėl to įtemptai 
visų akys yra nukreiptos į JV. Jie 
laukia tiek materialinės pagalbos, 
tiek kovos Lietuvos ir lietuvių rei
kalų ir paguodos ištverti.

Norėdami neprarasti drąsos ir ge
ros nuotaikos gyvenime, tremtiniai 
griebiasi graudaus juoko: — Kai 
man sunkiai eina pro gerklę juoda 
nebaltinta ir nesaldinta avižinė ka
va, kai pusžalės su kukurūzais duo
nos kąsnio negaliu nuryti, aš išmo
kau ją pasisaldinti ir pasigardinti — 
aš imu galvoti, ką valgo mano tau
tiečiai, kurie yra atvežti į Sibiro la
gerius ar kurie Lietuvos miškuose 
laisvę gina; man tada mano kąsnis 
pasirodo toks geras, kad su ašaromis 
jį ryju.

Broliai, dėkojam Jums už tai, kad 
Jūs po darbo kąsdami savo kąsnį, 
prisimenate tremtinius ir juos gelb- 
stite, atitraukdami kąsnį nuo savo 
burnos. Dėkojam ir už tai, kad savo 
geru pavyzdžiu Jūs patraukėt širdis 
amerikiečių nelietuvių, kurie vardan 
žmoniškiimo ir artimo meilės dosnias 
atgniaužė saujas tolimam vargą ken
čiančiam tremtiniui. Prisiminkit, ne
pamirškit ir toliau Jus prašome, nes 
pagaila vis reikalingesnė.

Jūs esate dabar veik vienintėliai, 
kurie begalite gelbėti žudomą Lietu
vą ir jos vaikus. Jei Lietuva bus at
vaduota, jei daugiau jos vaikų būs 
išgelbėta nuo mirties, tai čia bus Jū
sų didžiausias laimėjimas ir nuopel
nas tautai.

Dr. DOMAS JASAITIS, >
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Pirmininkas « 
birželio 28 d.
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Kada gi nusities tremtiniams tiltas 
' per Atlantą į Laisvės šalį?

mažai tesidomi BALFu. Ji rašo: „Tu
rint galvoj reikalo svarbumą ir tai. 
kiek lietuvių yra šioje visokių progų 
ir gėrybių kupinoje šalyje, tenka ap
gailestauti; kad toks mažas lietuvių 
skaičius yra susibūręs į šeimą, kuri 
teikia pagalbą giliame varge ir tam
sioje neviltyje paskendusiems bro
liams ir seserims, negailestingojo ka
ro nekaltoms aukoms“...

Nors JAV lietuvių nedaug dar tė
ra susibūrę į BALFo skyrius, tačiau 
tiek amerikiečiai lietuviai, tiek ir ki
ta Amerikos visuomenės dalis BALF- 
o rinkliavoms yra jautri. BALFas 
yra gavęs auką iš visų Amerikos: 
valstijų ir iš Kanados. Daugiausia 
aukų surinkta Chicago, Ill. — 28.525.73 
dol. ir New York City — 22.001,91 
dol. Stambiausia auka gauta iš Do
meikų šeimos, gyvenančios Durant, 
Illinois — 1.100 dolerių ir iš Dr. Vic
tor Kovelesky, gyv. Scranton, Pa. — 
750 dolerių.-

BALFas palaiko glaudžius ir pa
stovius santykius su JAV valdžios ir 
privatinėmis įstaigomis, kurioms rū
pi šalpos veikla. Kas mėnuo duoda 
pranešimus Advisory Council on Vo
luntary Foreign Aid. Kol veikė Na
tional War Fund, kas mėnuo jo va
dovybei buvo siunčiamos pajamų ir 
išlaidų apyskaitos. BALFas dalyvau
ja Cooperative of American Remit
tance to Europa (CARE), kurioje kun. 
Dr. J. B. Končius yra direktorių ta
rybos narys. BALFas priklauso prie 
Americon Coupcil of Voluntary Agen
cies for Foreign Service, Inc., kuri 
jungia visas reikšmingąsias užsieniui 
šelpti organizacijas. Glaudžiai ben
dradarbiauja’su War Relief Services 
— NCWC, Church World Services, 
International Recuse and Relief Com
mittee, American Friends Service 
Committee, American Relief for Italy 
ir kitomis. BALFo vadovybės nariai 
nuolatos dalyvauja tų organizacijų

posėdžiuose ir kelia lietuvių tremti
nių šalpos klausimus. BALFo pir
mininkas kun. Dr. J. B. Končius savo 
vadovaujamos organizacijos reikalais 
pereitais metais yra padaręs 25.000 
mylių kelionių. Memorandumų val
džios įstaigoms, įvairų laiškų — pra
nešimų organizacijoms , atskiriems 
asmenims bei įstaigoms Amerikoje ir 
užsienyje parašyta apie 1.800.

BALF pirmininkas, vicepirminin
kai, sekretorė, iždininkė, finansų se
kretorius ir visi direktoriai dirba be 
atlyginimo. A. Dangerutis

flmerikos arkivyskupo 
- laiškas

Iš Lietuvos laikų ūkininkams ži
nomas dipl. agronomas, besirūpinda
mas Lietuvos ištremtųjų ūkininkų ir 
agronomų įkurdinimo reikalu, nese
niai kreipėsi laišku į Saint Paul ar
kivyskupą, prašydamas paramos bent 
daliai lietuvių ūkininkų ir agronomų 
įkurdinti JAValstybėse.

Iš jo įstaigos buvo gautas toks 
atsakymas: , / ■

„Jo Ekselencija, Aukštai Gerbia
mas Arkivyskupas paprašė mane nu
rodyti Jums, kad tremtinių įkurdini
mas, svarbiausia, pareina nuo JA 
Valstybių Kongreso ir Valstybės de
partamento veiklos. Tada, labai ga
limas daiktas, JAV vyskupai sudarys 
komitetą, kuris prižiūrės įkurdinimą 
tųjų asmenų, kuriems bus leista at
vykti į šį kraštą. Tas, greičiausiai, 
užtruks apie dvejis metus“.

Su geriausiais linkėjimais, pasi
lieku Jūsų nuoširdus

Kancleris Gerald O’Keefe

Britai planuoja DP 
įkurdinimą

Britų generolas majoras Fitzroy . 
MacLean išvyko į Britaniją, o pas- 
sis su Valstybės departamentu dėl 
sis su Valstybes departamentu dėl 
plataus masto DP pervežimo plano, 
pagal kurį Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje esantieji tremtiniai būtų iš
gabenti ir įkurdinti.

Gen. MacLean tikisi būti Wa
shingtone jau sausio 3 . d., kur pir
miausia nori išspręsti DP problemą 
Austrijoje, nes čia ji sudaranti di
delių politinių sunkumų.

Iš generolo pastangų suprantama, 
jog jis pasiūlys JAValstybėms, Bri
tanijai ir kitoms tautoms, įtraukiant 
vakarų pusrutulį ir Pacifiką, parū
pinti pakankamai laivų, kad per atei
nančius 2 metus DP būtų įkurdinti. 
Statistinė medžiaga yra jau paruošta. 
(NYKT)

Lietuvis ■ išradėjas
žinoma, šiandien tenka džiaugtis, 

jeigu turi porą gerų batų, , bet kaip 
iš jos pasidaryti keletą porų, maža 
tepridėjus — atėjo mintis į galvą tik 
mūsų tautiečiui Edgardui Danieliui. 
Reikia tačiau pastebėti, kad šią min
tį jis originaliai ir praktiškai iš
sprendė, iš įvairios medžiagos pada
rydamas batų padus taip, kad prie 
jų labai lengvai pridedama ir nuima
ma viršutinė batų dalis, kiekvieną 
kartą gaunant naujo modelio batus. 
Sis lietuvio išradimas turi ypatingos 
reikšmės tokiame sunkmetyje, kaip 
dabar gyvename, ir pradedamas pla
tesnio mastu pritaikyti gamybai 
Anglijoje. Jį aprašydamas berlyniš
kis laikraštis „Fūr Dlch“ pateikia 
Edg. Danieliaus fotografiją ir išreiš
kia viltį, kad šis lietuvio išradimas 
su malonumu busiąs sutiktas ir Vo
kietijoje.
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Prof. Konstantinas Cakstė
(Pradžia 8 pusi.)

— Ne, aš daugiau nebekalbė
siu! ...

Kalninš galvojo, kad tai įsikalbė
jimas, depresija po sunkių išgyveni
mų, ir jis puolasi prie vieno, prie 
kito, prašydamas kalbinti jį, ban
dyti jo mintis nukreipti nuo to, ką 
jis yra pasakęs.

Atsargiai, vienas po kito einame 
prie Cakstės, gulinčio ąnt grindų, nes 
toks buvo mūsų guolis, ir bandom su 
juo juokauti. Bet reikalas sunkus.

Praėjo pora valandų ir jis iš tikro 
neteko kalbos. Pasidarė, kaip para- 
lytikas, kokią parą nei kalbėjo, nei 
valgė, nei rodė bet kokios reakcijos 
ženklų išorinėms apraiškoms. Teko 
jį kiloti kaip lavoną ir į klausimus 
jis neatsakė jokiu protingu judesiu 
ar žvilgsniu.

Kitą naktį jis netikėtai atsisėda, 
ima kalbėti, paprašo valgyti. Mūsų 
džiaugsmui nebuvo galo. Kun. Lip- 
niūnas ilgokai kalbėjosi su juo pran
cūziškai.

Bet atėjo rytas ir jis vėl pamažu 
ėmė grįžti į pirmykštę padėtį.

Dar porą dienų paguli mūsų ba
rakėlyje, pagaliau išnešamas į spėtą 
suorganizuoti ligoninę. Kviečiami 
kiti kaliniai gydytojai, bet negali su
sivokti, kas yra ir blogiausia — nėra 
priemonių jam padėti. Vienas kitas 
švirkštas širdžiai stiprinti. Valgio jis 
nepriima. Svarą palaikyti sunku, nes 
taip pat nėr priemonių.

Pagaliau nepraėjo pora dienų ir 
Cakstė mirė.

Cakstė, tas geriausias iš geriau
sių! Ar tai gali būt? Dar viena auka
— ši kartą pirmoji mūsų brolių lat
vių.

Paruošiam lavoną, aprengiam jo 
kostiumu ir išnešam į pašiūrę pašar
voti. Po du iš mūsų grupės eina gar
bės sargybą ties juo per pusdienį ir 
visą naktį. Pavyko susitarti su SS- 
manais, kad jo nelaidos su visais į 
Vieną duobę, leis jį mums atskirai 
palaidoti. Bandom gauti karstą, bet 
veltui. Tariamės, ar neleistų į arti
mąsias miestelio kapines jo nunešti. 
Ne. Leidžiama čia pat, ant kalnelio 
palaidoti — atskirai, bet be karsto. 

«i-> Kalninš, jo ištikimas bičiulis, 
imasi visos atsakomybės. Prieina jis 
prie manęs if prašo:

— Konstantinas buvo tikintis. De
rėtų jį palaidoti krikščioniškai. Gal 
galėtumėt atlikti laidotuvių apeigas 
ir keletą religinių žodžių pasakyti. 
Manau, jo šeimai bus malonu, kad 
jų mylimas vyras ir tėvas buvo bent 
kunigo palydėtas į amžino poilsio 
vietą. ■/

— Bet argi šeimai bus miela, kad 
katalikų kunigas šitai bus atlikęs?
— klausiu.

Kalninš pakartojo prašymą ir man 
teko sutikti. Rytą visa mūsų proce
sija, nešina a. a. Konstantiną ant pe
čių, paguldytą ant lentos, išeina Į 
kalnelį. Vienas mūsiškių J. šernas 
padarė kryžių iš lentų ir nešė prie
kyje. Kunigas ėjo po kryžium. Po 
karsto ėjo mūsų grupės vyrai po du. 
Prisijungė iš kitų grupių keletas lat
vių, jų tarpe ir buv. Cakstės .stu
dentų.

Lietus lijo pamažu. Ir vis labiau 
niaukėsi dangus. Mūsiškiai, paruošę

Dr. Vydūnu Bičiuliams!
Pranešu, kad visi dr. Vydūno ran

krašty esą veikalai bus netrukus at
spausdinti. Šiais, 400 lietuviškos 
knygos sukakties, metais pasirodė du 
veikalai 1) KALĖJIMAS —LAISVĖ
JIMAS ir 2) BHAGAVAD GITĄ — 
Palaiminančioji giesmė. Vertimas iš 
sanskrito kalbos. Ruošiama moky
kloms nauja „PROSENIŲ (prabočių) 
ŠEŠĖLIŲ“ laida. Į mano kvietimą 
dr. Vydūno raštų talkon prisidėti 
pirmieji atsiliepė: Balys Gaidžiūnas 
su dr. Br. Nemicku, kuriuodu įgalino 
pirmosios dr. Vydūno knygos „Kalė
jimas — Laisvėjimas“ atspausdini
mą. Greitai sukruto veiklieji Mažo
sios Lietuvos lietuviai: Ema Liau- 
dinskienė, J. Didžienė, Jonas Šimkus 
ir Fr. Šlenteris. Jie visu širdingumu 
ir meile savo krašto Kūrėjui sudarė 
komitetą" ir užtikrino raštų leidimą.

Todėl reiškiu didžią padėką aukš
čiau minėtiems asmenims ir kitiems 
rašytojo Bičiuliams, vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjušiems prie raštų 
leidimo talkos, kuri gražiai pasitar
naus mūsų tautos taurinimo darbe.

A. Krausas,
Dr. Vydūno raštų leidėjas,

(21a) Augustdorf b. Detmold 
DP Camp 

laidotuvių aktą su mūsų visų para
šais ir įdėję į butelį, įkišo jį tarp 
Cakstės rūbų po* pažastim. Juk jokių 
pėdsakų gali nelikti, o giminės ieško
dami ir atkasę, išskaitys iš doku
mento, kad tai jis.

Su dangaus ašarom maišosi mūsų 
visų. Kunigas pašlaksto duobę švęstu 
vandeniu, atkalba laidotuvių maldas, 
pasako keletą trumpų žodžių. Po to 
kąlba Kalnelis, kalba visos mūsų 
grupės vadovas Dr. Germantas. Mū
sų mielas Konstantinas atgula šla
pioj sunkioj žemelėj tarp dviejų ber
želių ant pat kalno skardžio. Ant 
sužerto kapo įsmeigiamas kryžius su 
parašu: „Konstantinas Cakstė, Ry
gos Univ. Profesorius.“

SS-manai nelaukė tokių laidotu
vių. Labiausia nepatiko jiem, kad 
paliktas akivaizdus ženklas — kry
žius, kuris, be to, pasako, kad tai ne

. Tautosaka Nepriklausomoj Lietuvoj
Asso. Prof. Dr. Jonas Balys / (Pradžia „M. K.

Pasirodžius pirmai „Patarlių ir 
priežodžių“ daliai, visuomenėje ir 
spaudoje pasireiškė nepasitenkini
mas, leidinio redaktoriui ir Komi
sijos pirmininkui spaudoje buvo pa
daryta aštrių priekaištų dėl nevy
kusio leidinio sutvarkymo. Buvo 
užsipulta dėl nepadorių ir vulgariš- 
kų patarlių atspausdinimo viešame 
leidiny, ir knyga kurį laiką buvo už
drausta pardavinėti. Tikrai rimtas 
šio leidinio trūkumas yra tas, kad 
patarlių tarpe didelis nuošimtis yra 
ne liaudiškos, bet „inteligentiškos“ 
arba „rašytojiškos“ kilmės. Rinki
nio sutvarkymas irgi labai primity
vus: nėra šaltinių nurodymo, patar
lės dedamos abėcėlės tvarka pagal 
pirmąjį patarlės žodį, nesilaikoma 
patarlių poetikai taip svarbaus tar
miškumo. O vis dėlto šiandie reikia 
pasakyti, kad geriau yra, jei buvo 
išleistas ir toks netobulas patarlių 
rinkinys, negu jokio. Jį tobulesniu 
padaryti tada buvo, palyginti, ne
sunku.

Sąryšy su šiuo patarlių rinkiniu, 
Komisijos narių nuomonės suskilo. 
Atsirado ir daugiau nesusipratimų. 
Komisijos nariai literatai, žiūrėjo į 
tautosaką, kaip į grožinę literatūrą, 
kurią galima „taisyti“ ir „pagražin
ti“, pagal dailiosios literatūros prin
cipus, kad būtų įdomi pasiskaitymų 
medžiaga. Komisija pradėjo leisti 
populiarias V. Krėvės, P. Vaičiūno Ir 
S. Neries stilizuotų liaudies pasakų 
ir sakmių knygeles. Tautosakininkai 
tatai laikė ne mokslo įstaigos darbu 
ir nesuderinamu su jos rimtumu. 
Įsikišo vyriausybė ir nutraukė Ko
misijai iš valstybės iždo skiriamas 
lėšas.

Tuo pat metu (1934) švietimo Mi
nisterija įsteigė tiesioginėj savo ži
nioj Komisiją Tautos Melodijoms 
rinkti. Faktlnai jai vadovavo muzi
kas St. Šimkus, reikalų vedėju 
buvo Z. Slaviūnas. Buvo nu
pirkti du modernūs „Telefunken" fir
mos fonografo aparatai ir plačiu ma
stu imta užrašinėti liaudies muzika į 
plokšteles. Per keletą mėnesių buvo 
užrašyta 1.620 melodijų (233 plokšte
lės) ir surinkta 1.282 gaidomis užra
šytos melodijos.

Norėdama visą tautosakos veiklą 
centralizuoti i? suaktyvinti, vyriau
sybė 1935 m. liepos 6 d. išleido „Tau
tosakai tvarkyti įstatymą“, įsteigda
ma Lietuvių Tautosakos Archyvą, 
kaip vienintėlę centrinę įstaigą, jam 
pavesdama rūpintis visais su tauto
sakos rinkimu, tvarkymu ir leidimu 
susijusius reikalais. Šiai naujai įstai
gai, esančiai tiesioginėj Švietimo Mi
nisterijos žinioje, buvo perduoti visi 
abiejų aukščiau minėtų komisijų rin
kiniai ir turtas. Archyvas vėliau su
darė Lituanistikos Instituto atskirą 
skyrių (1939), dar vėliau buvo įjung
tas į Lietuvos Mokslų Akademiją 
(1941). Archyvo vedėju buvo pa
kviestas Dr. J. Balys, kuris šiai 
įstaigai vadovavo nuo 1935. VII. 16 
iki 1944. VII. 1. Prie Archyvo pa
tariamuoju balsu veikė Taryba, ku
rios nariais yra buvę: J. Elisonas 
(pirm.), J. Ambrazevičius (se- 
kret.), St. Šimkus ir eilė kitų mu
zikų.

Archyvas pirmiausia suorganizavo 
planingą tautosakos rinkimą: buvo 
išleista visa eilė instrukcijų ir an
ketų, dvi laidos „Tautosakos rinkėjo, 
vadovą“ (1936 ir 1940 m.), suruošti 
tautosakos rinkėjams kursai, išplėsta 
propaganda spaudoje ir per radiją,

paprastas, ne eilinis pilietis, bet pro
fesorius, pirmojo Latvijas Prezidento 
sūnus.

Šeima ilgai turėjo nežinoti apie šį 
tragišką jų galvos likimą. O ji buvo 
gavusi iš jo žinių, kad jis sveikas ir 
gyvas Stutthofe. šeima buvo saugi 
Švedijoje.

Tik po trijų mėnesių, o gal dar 
vėliau, kai Kalninš pasiekė Daniją, 
o paskui Švediją — šeima gavo, tur 
būt, žiedą, kryželį ir liūdną liūdną 
atpasakojimą apie jį. ~

Ir mūsų kančios nesibaigė. Paga
liau ir mes palaidojom -Lipniūną ir 
tą patį Germantą.

Nūn jau treti metai, kai išsisky
rėm su Cakstė, o jo užmiršti vis dar 
negali.

Taurusis Latvijos Kankiny, kal
bėk savo broliam, kad- jie testų tavo 
kovą ir nebotų aukų.

sudarytas provincijoje visas bendra
darbių — korespondentų tinklas, mo
kyklose suorganizuotos tautosakos 
rinkėjų kuopelės, įtrauktos į šį darbą 
jaunimo organizacijos ir 1.1. Viduri
niųjų mokyklų mokiniai, vadovauja
mi savo mokytojų, labai aktyviai pri
sidėjo prie tautosakos rinkimo.

Tautosakos rinkimas mokyklose 
ir jaunimo organizacijose pasidavė 
mados dalyku, jos tiesiog tarpusavy 
rungtyniaudavo, kas daugiau su
rinks. Žinoma, dalis tų užrašymų 
būdavo menkos vertės, pasitaikyda
vo ir nusirašymų iš knygų, tačiau 
per daugumą atsirasdavo nemaža ir 
vertingų dalykų. Toks aktyvumas 
buvo įmanomas ir prasmingas, nes 
tautosaka mūsų žmonėse tebebuvo 
gyva iki pat pastarųjų laikų.

Valdžia skyrė Archyvui nemaža 
lėšų, buvo skiriamos tautosakos rin
kėjams premijos ir mokami honora
rai, susidarė pastovus bendradarbių 
kolektyvas. Buvo rinkėjų ir okupuo
tame Vilniaus krašte bei Mažojoje 
Lietuvoje, jie palaikė ryšius su Ar
chyvu, buvo jo instruktuojami ir fi
nansuojami. Paties Archyvo perso
nalas darė išvykas į kaimus tautosa
kos rinkti ir rinkėjams paskaitų 
skaityti. Surinkta medžiaga buvo 
kataloguojama, perrašinėjama, už
vestos kartotekos, sudarytos klasifi
kavimo sistemos, atrinktinė medžia
ga ruošiama spaudai. Gausiai ėmė 
plaukti nauji užrašymai. Ir fonografo 
užrašymai į plokšteles buvo tobulina-

Naujųjų amžių istorijoje rusai 
jau trečią kartą užėmė Rytprūsius. 
Pirmą kartą jie užėmė Prūsų Lietu
va 1757 m., kada carienė Elzbieta su
sitarė su Marija-Terese (Austrijos 
valdove) žygiuoti į Prūsus. Rusų ka
riuomenės vadu buvo grafas Aprak
sinas, o armijai, kuri iš Latvijos tu
rėjo įžygiuoti J Prūsų Lietuvą, vado
vavo gen. Fermer. Jo kariuomenės 
skaičius siekęs 28.000 vyrų. Dalis — 
9.000 karių — buvo laivais atkelta į 
Klaipėdą ir apgulė miestą. Miestas 
laikės nuo birželio 30 d. iki liepos 5 
ir tada kapituliavo. Įgulai leista pa
sitraukti su sąlyga, kad vienerių me
tų laikotarpyje nekariaus prieš Ru
siją ir jos sąjungininkus. Buvusiems 
kariams leista įsikurti rusų valdo
mose srityse ir stoti į carienės ka
riuomenę. Miestui paliktos visos tei
sės ir laisvės, bet už tat jis turėjo 
pažadėti carienei ištikimybę.

Tuokart gyventojai krašte vieto
mis smarkiai nukentėjo. Kozokų bū
riai, prie kurių buvę prisidėję ir že
maičių, plėšė ir naikino Priekulės 
apylinkes, žudė žmones ir galvijus. 
Kunigas taip pat buvo nužudytas.

Tuo tarpu Prūsų kariuomenė iš 
Klaipėdos krašto jau buvo visiškai 
pasitraukusi. Liepos 29 dieną gene
rolas Fermeris pareikalavo Tilžės pa
siduoti. Miestas nusiuntė savo ir baž
nyčios atstovus į Fermerio štabą ir 
perdavė miestą. Miestas buvo užim
tas ir pradėta statyti sutvirtinimus. 
Kariuomenė1 buvo drausminga^ir gy
ventojai neturėjo nusiskundimų. Ka
riai valgė ir gėrė už savo pinigus.

Iš Tilžės Fermeris^ žygiavo toliau, 
užėmė Ragainę, Stalupėnas, Gumbinę 
ir kitus miestus. Ties Įsrute susiti
ko abi kariuomenės, bet prūsai pasi
traukė be žymesnės kovos. Rusų ka

ro vadovybė buvo išleidusi atsišau
kimus i gyventojus, kuriuose aiški
nama, kad karas einąs dėl Prūsijos 
karaliaus a'tžagareiviškumo. Gyven
tojams neatsitiksią nieko blogo, jei 
jie nepasireikš priešingai.

Prūsų Lietuvos valdininkams siū
loma pereiti pas rusus. Jiems paža
dėta visokia rusų parama, nes lei
džiama pasirinkti vieta, kur norėtų 
įsikurti ir pasirinkti darbą. Kiek
vienam perbėgusiam pas rusus prūsų 
kariui siūlė 15 rublių pinigais ir lais
vai pasirinkti civilę arba karo tar
nybą. Taip pat žadėta parama tiems, 
kurie norėtų apsigyventi užsieniuose. 
Tačiau Prūsų Lietuvos valdininkai, 
pabijoję rusų žiaurumų, pabėgę iš 
savo vietų ir pasitraukę į Prūsus. 
Rusų kariuomenė žygiavo vis pirmyn 
be žymesnio pasipriešinimo. Gyven
tojams buvo atleisti metams visi mo
kesčiai, o papuolę į rusų nelaisvę 
prūsų kariai paleisti, jei pasižadėjo 
prieš rusus ir jų sąjungininkus ne
kariauti, o kiti išvežti į Rusiją. Rug
sėjo pradžioje rusai pasiekė Allen-

Gerėja Ispanijos - P
Ispanijai paskutiniuoju metu pa

vyko, rašo šveicariškis „Tat“, savo 
santykius su įvairiomis Pietų Ame
rikos valstybėmis pagerinti. Čia pir
moje vietoje stovi Argentina, kuri 
yra tapusi vadovaujančia ispaniško
sios kultūros lopšiu Amerikoje. Ko
munistų išjungimas Čilėje atveria 
Madridu! naujas perspektyvas šiame 
krašte, o prekybinių santykių atnau
jinimas su Meksika tikina tai, kad ir 
ši valstybė bent de facto pripažįsta 
Franco buvimą Ispanijoje. Paname- 
rikinį veikimą Ispanija sutinka su

Amerikoje mirė seniausio lietuvė spaustuvininke 
A. Smailiutė

Retai sutinkame moterį, dirban
čią spaustuvėj raidžių rinkėjos bei 
linotipinlnkės darbą, kiek dažniau 
brošiūravlmo skyriuje. Tas amatas 
nėra visai svetimas ir moterims. Lie
tuvoje turėjome Vitkauskienę,^pra
džioj dirbusią „Šviesos“ spaustuvėje, 
paskui Klaipėdos „Ryte“ ir vėliau — 
Kaune „Žaibe“ ir dar kelias. Ameri
koje lietuvaičių, dirbančių spaustu
vėje, dar mažiau užtinkame. Gal to
kia vienintėlė, 40 metų raidžių rin
kėja išdirbusi spaustuvėje tai Ana
stazija Smailiutė, šiemet atšventusi 
savo amžiaus 65 metus.

Anastazija Smailiutė, Suvalkų 
krašto duktė, gimė 1882 m. Pusiau- 
skėlių kaime, Vilkaviškio apskr., tau
tiškai susipratusių ūkininkų šeimoje. 
Mokėsi namie, nes ūkis toliau neiš

“ 36-37 Nr.)

mi ir suintensyvinti. Padirbėjęs ge
rose sąlygose vos kelis metus, Ar
chyvas 1940. I. 1 jau turėjo surinkęs 
tokius imponuojančius tautosakos 
kiekius:

I. Rankraščiuose: dainų tekstų — 
150.154, dainų su melodijomis — 
15.378, dainuškų — 4.710, giesmių (re
liginio turinio) — 282, šokių ir žai
dimų, šokio dainų — 3.035, pasakoji
mų (pasakų, sakmių, padavimų, le
gendų) — 33.844, patarlių ir priežo
džių — 63.325, mįslių — 44.422, liau
dies tikėjimų (prietarų ir burtų, liau
dies medicinos) — 101.338, vaikų ir 
piemenų tautosakos — 2.691, papro
čių ir apeigų aprašymų — 2.456, gam
tos garsų pamėgdžiojimų — 902, iš
sireiškimų ir keikimų — 449, raudų 
ir verkavimų — 725, oraciją — 406, 
greitokalbių — 64, maldų — 176, 
įvairių — 9.219, fotografijų — 180. 
Viso variantų: 433.756.

II. Fonografo plokštelėse (viso 
1.206 plokštelės, kuriose užfiksuota); 
dainų melodijų -1- 6.836, sutartinių 
mel. — 336, religinių giesmių mel. — 
197, šokių ir žaidimų mel. — 356, in
strumentinės muzikos — 325, raudų 
— 73, pasakų ir sakmių — 76, ora
cijų — 30, įvairių — 99. Viso fono
grafu užrašyta: 8.328.

Visa Archyvo rankraščiuose Ir 
plokštelėse užrašyta tautosaka tuo 
būdu sudarė 442.084 variantus. Karo 
metu šie skaičiai nedaug tepadidėjo. 
Tai didelis kultūrinis mažos tautos 
lobis. (Bus daugiau)

Prūsų Lietuva po rusais

leido. Atitrūkdama platino ir už
draustą spaudą, tad buvo įtarta, kaip 
pavojinga. 1905 m. pasiekė Ameriką, 
apsigyveno Filadelfijoj. Darbas vi
soks maišėsi, bet suaugus su spauda, 
pasirinko raidžių rinkėjos amatą, pa- 
slsiūlus dirbti pas kun. Antaną Mi
luką, garsųjį mūsų išeivijos istoriką, 
kultūrininką, tuomet1 pradėjusį ra
šyti ir leisti krygas, bei laikraščius. 
Pradžioj dirbo mokine, bet greit pra
moko, nes ir naktis pašvęsdavo, kad 
taptų savarankiška. Darbas sunkus, 
nelengvas, bet malonus, kaip ji sa
kydavo. Tuo metu kun. A Milukas 
leido „Dirvą-Zinyną“, vėliau „Žvaigž
dę“. Ji visą laiką dirbo prie jo, dru- 
kavojo, kaip jie vadina, ir net daž-' 
nai brošiuravo, ekspedijavo. Taip 
pat dirbo ir prie visų kun. A. Miluko 
knygų, kurių išėjo keliolika. Darbą 
per tą 40 metu atliko sąžiningai ir su 
pasišventimu. Velionė buvo tikra 
darbo pelė, nežinojusi nei laiko, nei 
poilsio, o tai atsiliepė ir į jos svei
katą.

Dar mes ją matome dirbant ir or
ganizacijose: Lietuvių Romos Kata
likų susiviejimo, Šv. Onos draugijoje, 
Sv. Rožančiaus'draugijoj. Be to, žy
mi filatelistė. Labai mėgo ir knygas 
skaityti: reta moteris yra tiek knygų 
perskaičiusi, kaip velionė. Sekė ir 
visą periodiką. Nors moteris, galima 
sakyti, be jokios mokyklos, bet buvo 
gerai išsilavinus, kad ir akademikės 
negalėjo lygintis. Velionė buvo gera 
lietuvė patriotė ir uoli katalikė. Mi
rė gegužės m. 2 d., o gegužės 7 d. 
palaidota Filadelfijoj šv. Karsto ka
pinėse.

Jei pažvelgtume į lietuvių kultū
rininkų šeimą, susispietusią apie 
žurnalą „Žvaigždę“, kuri buvo lietu
viško žodžio pionierė ir. tautinio au
klėjimo, taip vadinama, mokykla, 
matysim; kad su senąja karta atsi
sveikina ir jos dalininkai, bendra
darbiai. Prieš keletą metų netekome 
jos įkūrėjo, vienintėlio mūsų Išeivi
jos istoriko, kultūrininko ir pirmojo 
lietuvių knygų leidėjo kun. Antano 
Miluko, o šit. — neseniai ir jo ben
dradarbė spaustuvininkė amžinai at
sisveikino. Dar senatve alsuojanti 
įkūrėjo ašis rašytoja Julė Pranaitytė- 
Pranaičių Julė ir kiti keli po metų 
paliks visus. „Žvaigždė“ anksčiau 
ėjusi kitais vardais, mūsų periodikos, 
tautos ir kultūros istorijoj vienas 
ryškiausių lapų. Tą pasako minėti 
vardai ir jų darbai Tebūna jie kartų 
kartoms nemirštamu pavyzdžiu Ir 
darbai tekelta tautos vardą pasauly,

J. Bruklynietls \

burgą. Ten gautas įsakymas visai ka
riuomenei iš Prūsijos pasitraukti at
gal, nors Karaliaučius jau buvo pa
rengęs kapituliacijos sąlygas. Besi
traukdami rusai degino, naikino ir 
žudė, kas jiems papuolė po ranka. 
Viena kariuomenės dalis nusiaubė 
„Lietuviškąją Žemi ją“ (Samland) 
dvidešimt mylių platumoje.

1758 metais rusai vėl sugrįžo. Sau
sio 11 d. Rusnės amtsmonas gavo 
gen. Fermerio raštą, kuriame sako
ma, kad carienė neturi jokių priešiškų 
jausmų gyventojams. Jei pereitais 
metais kai kur gyventojai nukentėję, 
tai tokie faktai jai esą labai nema
lonūs ir ji patikina, kad tai nepasi
kartos. Ji esanti priversta antrą kar
tą įžengti į Prūsijos žerfles ir kviečia 
visus piliečius pasiduoti jos globai, 
o tie, kurie bet kaip nukentėję, susi
lauksią jos ypatingo dėmesio ir užuo
jautos. Visi galėsią įsitikinti, kad 
pereitame žygyje padarytos skriau
dos padarytos be jos valios.
sunaikina. J. Grigolaitis

(Bus daugiau)

. Amerikos santykiai 
nemažomis viltimis, mažiausia tokio-, 
mis, kurios prieš keleris metus būtų 
laikytos tuščia svajone. Siam nuo
monių pasikeitimui, be abejo, di
džiausios reikšmės turėjo panameri- 
kinės sąjungos pasisakymas prieš 
Rusiją, (št) 

• Ruhro srities vokiečių komunistai 
pradėjo kampanija už suvienytą Vo
kietiją ir teisingą taiką. AP. (Pana
šą kampaniją varė Hitleris, kuris no
rėjo suvienytos Vokietijos ir 1008 
metų „teisingos taikos“.)
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Gaisro atošvaistės Palestinoje
(Pradžia 5 pusk)

JT sprendimą paskelbus, Palesti
nos žydai trimfuoja. Nuo jų neatsi
lieka esantieji tremtyje, Vokietijoje 
ir Austrijoje, Sinagogose skamba 
„šofar" ir ritualiniai avinų ragai, ku
rie naudojami ypatingai iškilmingo
se progose. Bet tuo pat metu Haganah 
mobilizuoja vyrus kovai. Pasiruošimas 
savo metu. Žydų autobusai arabų 
užpuolami Jeruzalėje ir Haifoje. 
Arabų vyriausias komitetas nutaria 
jaskelbti generalinį streiką. Jie tel
kiasi apie mečetes ne džiaugsmui, 
bet protestui.

Arabų sąjungos generalinis se
kretorius paša Azzam pareiškia: „AŠ 
negaliu pasakyti, kada ir kur mū®ų 
kariniai daliniai pradės pulti. Galiu 
tik paŲkrinti, kad mes kariausime 
ir dėsime visas pastangas, kad lai
mėtume“. Kayro universiteto stu
dentai muzulmonai paskelbia šven
tąjį karą. Tuo tikslu sudaro sąrašus 
savanorių kariauti prieš žydus. Si
rijoje mobilizuojami vyrai šūkiu: 
„JT panoro, kad mes pralietume 
kraują. Mes kovosime dėl arabų rei
kalą iki laimėjimo.“

• Arabų pasaulyje komunistų par
tijos uždarytos, nes Sovietai pasi
sakė už Palestinos padalinimą. So
vietų ir JAV įstaigos užpuolamos, 
naikinamos ir apšaudomos. Britai 
paskelbia apsiausties, stovį. Atskirose 
vietovėse įvyksta aštrūs susidūri
mai. Arabai laikosi agresyviai, o 
žydai santūriai. Tik per keletą dienų 
užmušti 9 žydai, sužeista 43, arabų 

'•krito 5,-sužeistų 31.
PALESTINOS BYr A.

Teodojo Herzl, vengrų žydo, įkur
tasis sionizmas ieško kelių į Palesti
ną. Jo veikalas „Žydų valstybė — 
būdas išspręsti žydų, klausimui“ Iš
judina mirusį reikalą. 1897 m. pir
mame sionistų kongrese Bazelyje šit 
kaip apibūdinamas sąjūdžio tikslas: 
„Sionizmas turi tikslą Palestinoje su
kurti žydų tėvynę, pasinaudojus tarp
tautine teise".

1938 m. lapkričio 25 d. Chaimas

Visus mūsų leidinių platintojus, skai
tytojus ir leidyklos rėmėjus — ben
dradarbius Sv. Kalėdų ir Naujų Me
tų proga nuoširdžiai sveikina 

„ATŽALYNO" Leidykla.

Veicmanas dar aiškiau aptaria žydų 
klausimą: „Judėja žydams“. Tas 
pats, bet jau Jewish Agency pirmi
ninkas išspaudžia iš lordo Cecil sio
nistų kongrese, Londono operoje: 
„Arabija arabams, Judėja žydams, o 
Armėnija — armėnams“.

Šie pareiškimai neabejotinai ve
da į konfliktą su arabais. Veicmano 
patetiškas pareiškimas: „Mes įrody
sime pasauliui, kad mokame dirbti 
dar geriau už kitas tautas“ dar neį
rodo, kad galės savo tikslus įgyven
dinti. finansines priemones jie mo
kėjo panaudoti puikiai. Jie išpirko 
žemes iš arabų. įgytą žemę sugebėjo

Londono konferencijai nutrūkus
(Pradžia 1 pusi.)

Molotovas dar priekaištavo, pa
reikšdamas, kad taip vadinama ame
rikiečių- pagalba Vokietijai siekianti 
vakarų Vokietiją paversti „baze, su
daranti spaudimą viduje ir Vokieti
jos išorėje, skatinanti tolimesnį do- 
mėjimasį tam tikrų užsienio reakcio
nierių sluoksnių, kurie ateityje tar
nautų strategine baze, nukreipta 
prieš Europos demokratines valsty
bes“.

Jam buvo atsakyta, kad „šios kal
kuliacijos" esančios „sukurtos ant 
smėlio“.

Po neatšaukiamų p. Molotovo 
priekaištų Vakarų Sąjungininkams, 
kurie padėjo Sovietams karą laimėti, 
p. G. Marshallis pareiškė:

„Aišku, kad p. Molotovo pasta
bos nesančios skirtos rimtoms disku
sijom šioje vietoje. Aišku, jos buvo 
skirtos visai kitai auditorijai ir visai 
kitam tikslui. Esamose sąlygose aš 
nedarysiu jokių komentarų tokiam 
propagandos pareiškimui“.

Prancūzijos užs. reikalų ministe- 
ris p. Bidault tokią padarė išvadą: 
„Aš kaip tik noriu prisakyti Prancū
zijos delegacijos vardu, kad tai, ką 
p. Molotovas buvo iškėlęs apie Pran
cūziją ir Prancūzijos laikyseną repa
racijų požiūriu yra priešinga teisy
bei“.-

Tokioje atmosferoje buvo uždary
tas 16-sis pasėdis ir kuris davę ak
stiną galutinai nutraukti . Keturių 
Didžiųjų minlsterių Tarybos Londo
no konferenciją.

Mūsų Kelia*

Intensyviai išnaudoti. Iš vieno dunan 
(1000 m*) žydų šeima vertėsi neblo
giau, kaip arabų šeima iš 250 dunan. 
Žydai, verždamiesi Palestinon, įrodė 
idealizmą ir pasiaukojimą. Žūtbūti
nėje kovoje Intelligence Service vai
dino labai abejotiną vaidmenį. Kai 
Palestina virto konflikto vietove, Jo 
Didenybės vyriausybė patikina, kad 
tegalės tverti tik iki 1948. V. 1. Kas 
toliau? Sąmyšis virs milžiniška ko
va, kurią vedant arabai mažiausia 
domisi laiko problema. Žydai praė
jusio karo metu pakėlė didžiausias 
aukas. 1939 m. jų buvo pasaulyje 
10 mil., o 1946 m. teliko 4,2 mil. Šie

KAS TOLIAU?
JAV užs. reikalų ministeriui p. 

G. Marshalliui pasiūlius, konferen
cija atidėta neribotam laikui, o Au
strijos reikalas pavedamas užs. rei
kalų min. pavaduotojams. Londono 
radijo pranešimu, Rytai duris užtren
kę, kai Vakarai dar skląsčio neuž- 
kišę. Tai tokia oficialioji padėtis po 
triukšmingos konferencijos.

Dabar ne vienas klaus, kas bus 
toliau, kokią poziciją užims Vakarai, 
ar jie eis kartu, ar kas pasitrauks iš 
dviejų didžiųjų būsimų grumtynių?

Buvęs JAV užs. reikalų ministeris 
p. James Byrnes siūlo sudaryti taikos 
Sutartis su Vokietija ir Austrija be 
Sovietų Sąjungos. New York Times 
rašo, kad dabar esą geriau atsisakyti 
nuo 4 Didžiųjų Tarybos, o šaukti pla
taus masto taikos konferenciją. Be- 
vinas pasisakė, kad Molotovas savo 
šmeižtų kompanija sudaręs visai 
naują padėtį.

New York Herald Tribune ben
dradarbis p. Jack Tait atidengia kai 
kurių britų parlamentarų samprota
vimus, kurie nevengia nagrinėti ir 
karo klausimą. Pasak p. Tait’o, „Bri
tanija pradedanti kalbėti apie kito

SKAITYTOJAMS IR PLATIN
TOJAMS

Pranešame, kad šis MK numeris 
šiemet yra paskutinis.

Redakcija

didelio karo grėsmę. Britų parla
mento nariai, kurie organizuoja britų 
užsienių reikalų politiką, vadovauja 
toms diskusijoms. Šie nariai esą da
bar prileidžia galimą karą tarp JAV 
ir Rusijos". Iš tokio samprotavimo 
kyląs klausimas: „Ką turės daryti 
britai, kad išvengtų tokio karo? Ar 
gali britai pasilikti nuošaly? Ar bri
tai turi prisidėti prie JAValstybių 
pusės?“

Tokios mintys Britanijoje kursuo
ja ne nuo Londono konferencijos lū
žio. Panašiomis temomis pasirodė ir 
brošiūra, kurioje p. Woolf'as įrodi
nėja, jog D. Britanija būsimo karo 
neišlaikytų ir ji negalėtų pasiruošti 
atominiam karui... Parlamentaras 
Crossmanas, nepalaikąs Bevino lini
jos, pareiškę, jog esą būtų juokinga 
galvoti apie Britanijos pasilikimą ka
ro nuošalėje. Jai karas kiltų tarp 
JAV ir TSRS, „Aš galiu jums priža
dėti, kad šis kraštas tuo atveju būtų 
Amerikos pusėje“.

Tik prosovietinis parlamentaras 
Zilliacus, Bevino didžiausias kritikas, 
pasakė, kad „darbo klasės opozicija 
Būsianti tokia stipri, jog JAValsty- 
bės turėsiančios mus okupuoti, jei 
norės mus paimti". Jis nurodė, jog 
jos tai padarysiančios vienokia ar ki
tokia forma.

Tiek Grossmanas, tiek Zilliacus 
nurodo, jog Britanija turinti siekti 
Europos vienybės ir. tuo būdu išly
ginti atsiradusius skirtumus tarp Ry
tų ir Amerikos. Dešiniojo darbiečių

j, 11 pusi. Nr.

4 milijonai atsiduria netiesioginiame 
fronte. 600.0QP turi kovoti prieš 40 
mil. antplūdi. Tegu jie ne visi stos J
mūšį, tačiau vien kaimynų arabų 
valstybių slėgimas bus milžiniškas. 
Ar jį atlaikys?

Kai stabteli ties Palestinos pro
blemą, nejučiomis mintimis husikeli 
į pastaruosius Kristau? metus. Kri
stus, atlankęs Jeruzalę, daugelį kar
tų klūpojęs Ir meldęsis vaikščioda
mas arti Mirties jūros, taria: .Jeru
zale, Jeruzale, kuri užmuša ir akme
nimis apmėto atsiųstuosius pranašus, 
tiek kartų siekusius suspiesti tavo 
vaikus, kaip viščiukus po vištos spar
nu, tačiau tu nepanorai".

Ir kai Išrinktosios tautos ainiai 
panoro, pasirodė esą per vėlu. z

JAV pasižada ginti 
Italijos laisvi;

Prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad JAV, nors jų daliniai iš Italijos 
ir pasitraukia, visada padės išlaikyti 
Italijai nepriklausomybę, jei ateityje 
jai kas grėstų. JAV, kaip taikos su
tarties signataras ir JTautų narys; 
būtų priverstos svarstyti priemones 
talkai ir saugumui išlaikyti. (AP)

NAUJA KONSTITUCIJA VAKARŲ .
VOKIETIJAI

AP iš Frankfurto praneša, kad 
vokiečių Vakarinės zonos vadai slap
tai yra paruošę vidaus federalinė* 
vyriausybės konstitucijos projektą, 
Siame projekte paliekama atviro* 
durys įsijungti ir prancūzų' zonai. 
Projektui iniciatyvą Išėjusi iš ameri
kiečių zonos vokiečių minsterio pir
mininko. J

BRITAI ĮRUOŠTA DIDELĘ KARINĘ 
BAZĘ AFRIKOJE, SAKO SIHNWELL

D. M. reporteris praneša, kad Bri
tanija ruošianti didelį karinį depo1 
Rytų Afrikoje, maždaug 70 mylių | 
šiaurę Mombaso.

Į raštu pateiktą klausimą karo 
ministeris p. Shinwell atsakė, kad 
dideli aprangos kiekiai' tropiniam*: 
kraštams karo metu buvę laikomi 
Vidur. Rytuose ir Indijos vandenyrio; 
srityje. Dabar jie būsią perkelti | 
naują depo. Esą dar daug karinių 
medžiagų, kurios nesunaudotos7-pi
liečių reikalams, jos turi būti laikot 
mos kariuomenės reikalams ateičiai. 
Feldmaršalas V. Montgomery už-1 
klaustas dėl tų bazių pasakęs, jog ji* 
nieko apie tai nežinąs ir tai, grei
čiausiai, esą* atsargų depo.

sparno* atstovas p. Crawley pasisakė! 
pirmiausia už demokratiją, o paskui' 
už socializmą.- i-id

Sovietų Sąjunga visą savo diplo-v 
matiją ir tarptautinį komunistų ju- 
dėjimą nukreipia prieš Marshallio 
planą, kad negalėtų atsigauti Europa 
ūkiškai, rašo Daily Mail.

Nežiūrint karo problemos nagri
nėjimo, nereikia išleisti iš akių dar 
naujų mėginimų takingam sprendi-j 
mui atsiekti, nors pastarieji Londone 
didžiųjų pasitarimai, ypač p. Molo-' 
tovo užsispyrimai ir nenuolaidumas, 
daug vilties neteikia. J. Aras

Mes ieškome savųjų
PCI.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA. AROLSEN prie KASSELio.
itško šių asmenų:

51. Aleknavičius Kazys, gim. 1922.
2. 14; Barbennet Elaine, 25 metų, iš 
Aachen; Birkoben Hermann, iš Re
gensburg; Fastinas Bartaschus, iš 
Mosėdžio; Gruzinskintė Ona, 24 me
tų; Heselsohn Thea, iš Stuttgart; 
Marauskas Povilas, 22 metų, iš Re
gensburg; Orintas Aldona, gim. 1924/ 
25; Palilionis Vladislavas, gim. 1922. 
12. 19, iš Muenchen; Parachnowitsch 
Oskar, gim. 1929. 3. 4, iš Habichts- 
berg; Pieskūnas Vaclovas, gim. 1907.
3. 30; Reimarts Leons, gim. 1926, iš 
Valk; Rciss Alma, gim. 1931. 1. 21, 
iš Karthaus, Poland; Shachtman 
Hirsch, 16 metų, iš Stutthof; Skučas 
Antonina, gim. 1920, iš Insterburg;

Anglijoje gyvenantiems 
lietuviams pranešimas 
Nuo naujų 1948 metų pra

džios jau pilnai susitvarkiusi 
veikla Mūsų Kelio Atstovy
bė Anglijoje. Atstovybės adre
sas yra šis: J. PALŠIS, Bostcn 
Road Hostel, Sleaford, 
England. Visi gyveną Anglijo
je lietuviai Mūsų Kelią ųfci- 
prenūmeriioja tik per atstovą 
p. Jj Palši. Nuo* šiol kitokie 
laikraščio | Angliją užsiprenu- 
meravimo būdai nebepriimami. 
Ten gyvenantiems lietuviams 
patariama laikrašti užsisakyti 
nuo Nr. 1 iki Nr. 15, sumokant 
iš anksto pinigus ir už 1 eg
zempliorių skaitant po 4 pen
sus. Susirašinėjant su p. J. Pal
šiu, įdėti už 2‘/» pen. pašto 
ženklų atsakymui.

Anglijoje gyvenantieji lietu
viai, norintieji laikraštyje pa
skelbti giminių paieškojimo ar 
kitokius skelbimus, taip pat 
kreipiasi | atstovą p. J. Palšį.

MUSŲ KELIAS

Vlndsberg Joseph, iš Marijampolės; 
Vindsberg Shimon, iš Marijampolės; 
Vokėnienė Bronė, g,m. 1922; Werba- 
Ilnski Chajim, gim. 1933, iš Stutthof; 
Ziv Ella, 14 metų, iš Šiaulių.

2871. Kalibatien-Varkalaitė Jani
na (Ibstone House, Ibstone, Nr. Hish 
Wycombe Bucks, England) — švoge- 
rio adv. Juozo Baitrušio su dviem 
vaikais — Šarūnu ir Algimantu. Ži
nantieji apie jį prašoma atsiliepti mi
nėtu adresu.

2872. Kuras Povilas ([20b] Oker/ 
Harz, Litauisches LageT) — buv. Kre
tingos miesto valdybos tarnautojų, 
buv. nuo 1942 - 44 mt. Kretingos de
po tarnautojų, Morozovo Jonė ir kitų 
pažįstamų.

2873. Mrs. Mačuiaitis Mary-Chme- 
liauskaitė Marija, kilusi iš Stakliškių 
miestelio, Alytaus apskr., dabar gyv. 
North America, Box 642 130 Main 
Street Jorest City. Pa. — Valatkevi- 
člau* Juozo ir kitų pažįstamų iš Sta
kliškių Krestelio.

2874. Rudžinskienė - Ramonaitytė 
Olga ([21] Doessel 28, b. Warburg i. 
Westfalen) — brolių Adolfo, gim. 
1920 m., ir Juozo Ramonaičių, gim. 
1927 m. vasario 19 d.

2875. Rutkauskienė Stasė ([13a] 
Rothenburg o. T., Bayern, DP Camp 
„Wildbad“) — savo vyro Rutkausko 
Prano (kartu su juo buvusių) drau
gų: Paršeliūno Antano, Makevičiaus 
Albino, Vanago Vlado, Jevrecko Jo
no bei Andrijauskų Prano ir Valio.

2876. Račkauskaitė Monika ([13a] 
Rothenburg o. T., DP Camp „Wild- 

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant Iš svetimų kalbų vertimos ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos,' kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą, o Skelbimai talpinami tik Iš anksto apmo
kėti. Skelbimai Iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimo* pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numeri, pasilikdami sau l0e/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesini 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius Iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerlsche Hypotbeken- und Wechsel-Bank, Filiale DIHingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį ,i
Dlllingen a. d. Donau, Kapuzlnerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Penikas . 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAV“. Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division, 

Editor and publisher: Domas PENIKAS. 
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Dvnan 
Population to be served: 10.090.

bad“) — Murausko Antano, 35 m. 
amž., ir Pežereckaitės Elytės.

2877. Vilkinąs iš Juodžių km. (Ol
denburg i. O., Ohmstede, Lętten-La- 
ger) — Bagdono Stasio su šeima. 
Paskutiniu laiku gyveno Kairiuose.

2878. Bartkus Vaclovas, gyv. Shef
field 2, 4 Shrewsbury Road, England, 
prašo atsiliepti: 1) Bartkuvienės Ka- 
zimieros, 2) Bartkaus Alfonso, 3) 
Bartkutės Elenos, 4) Sčėsnienės Ste
fanijos, 5) Širvio Albino, 6) Bala- 
ševičiaus Petro ir 7) Balaševlčiaus 
Antano.

Prašoma atsiliepti Gerkienė (Su- 
kaitytė) Anelė, tremtyje Vokietijoje, 
arba žinantieji jos gyvenamąją vietą, 
nes turiu kai kurių žinių apie jos' na
miškius ir gimines, gyvenančius Ame
rikoje.

Prašau atsiliepti šiuo adresu: Vla
das Abramikas, 802 No 9th Street, 
Springfield, Illinois, A.S.A ,

Elena Šimkienė, turinti giminių 
Švedijoj, prašoma skubiai pranešti 
savo adresą Liet. Raudonojo Kry
žiaus Vyr. Valdybai, (14b) Reut
lingen, Lederstr. 94.

• x Skelbimas
Ieškoma Iš bet kurios zonos lie

tuvių šeima, kuri sutiktų įdukrinti 
1 metų 8 mėn. mergaitę. Mergaitė 
yra sveika ir sveikų tėvų, bet dėl 
susidėjusių aplinkybių likusi be glo
bos.

Įdukrinimo formalumams sutvar
kyti tarpininkaus IRO. Suinteresuoti 
tesikreipia į LTB komitetą.
(20b) Watcnstedt ūber Lebenstedt/ 

Braunschweig, Wohnheim 2/3.

Prenumeratoriams ir 
platintojams

Gcrb. prenumeratoriams ir 
platintojams pranešama, jog 
susirašinėjant prenumeratos 
reikalu kiekvienas privalo žy
mėti savo numerį, kuris pažy
mėtas adreso lapelyje.

Paskiri prenumeratoriai ir 
platintojai šių metų skolas už 
laikrašti prašomi išlyginti dar 
prieš Naujus Metus.

Gyvenantiems stovyklose 
arba tose vietovėse, kuriose yra 
stovykla, nuo 1948 metų pra
džios „Mūsų Kelias“ nebebus 
siuntinėjamas. Tokie asmens 
savo prenumeratą prašomi su
sitvarkyti pas atitinkamų sto
vyklų platintojus.

MUSŲ KELIAS

Mūsų mielam Progimnazi
jos Direktoriui ir Hannoverio 
Apygardos Pradžios Mokyklų 
Inspektoriui dipl. ped. Juozui 
KASELIONIUI mirus, p. Regi
nai Kašelionienei, Antanėliui, 
p. p. Endriukaičiams, giminėms 
ir artimiesiems didžio skausmo 
ir liūdesio dienomis reiškia gi
lią, užuojautą ir kartu liūdi

Hannoverio Progimnazijos ir 
Pradž. Mokyklos Mokytojai

Gilaus liūdesio dienomis, 
mūsų mylimam Direktoriui iri J 
mokytojui Dipl. ped. Juozui " 
KASELIONIUI mirus, gimi
nėms ir artimiesiems reiškia 
nuoširdžią, užuojautą, ir kartu 
liūdi

Hannoverio Progimnazijos 
Mokiniai

LTB Hannoverio Švietimo 
Vadovui Juozui KASELIONIUI 
mirus, reiškiame širdingą, užuo
jautą, žmonai, sūneliui, uoš- V 
viams ir giminėms

Hannoverio Apylinkės 
LTB Komitetas •

Mūsų vaikučių auklėtojui 
Juozui KASELIONIUI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą žmo
nai, sūneliui, uošviams ir gimi- : 
nėms.

Hannoverio Apylinkės 
Moterų Komitetas

Netikėtai mirus mūsų bran
giam mokytojui ir Hannoverio 
Apygardos Pradžios Mokyklų 
Inspektoriui 

dipt ped.
Juozui KASELIONIUI, 

gilią užuojautą šeimai, gimi
nėms ir artimiesiems reiškia 

Hannoverio Pradžios 
Mokyklos ir Vaikų

Darželio Mokiniai

11
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MUSU KELIAS
LIETUVIU 8AV-AITR ASTIS

Įkurdinimas - vienintelis kelias

BALF Pirmininko kalėdinis 
atsišaukimas

AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Londone išeinąs „The Times“ Įsi
dėjo vieno parlamentaro ir tremtinių 
komisijos vadovo straipsni, kuriame 
rašoma:

Kiek anksčiau šią savaitę, tame 
pačiame puslapyje pasirodė du 
straipsniai, parašyti Britų vyriausy
bės specialios komisijos tremtinių 
reikalams vadovo, parlamentaro, gen. 
majoro Fitzroy Maclean, apibūdiną 
nugąsdinančias sąlygas, kuriose be
tiksliai ir vargingai egzistuoja šimtai 
tūkstančių žmogiškųjų būtybių Tarp
tautinės Tremtinių Organizacijos sto-

atveju būtų pasilikę DP stovyklose 
kontinente, jis tęsia savo darbą' to
liau pagal vadinamą Westward H« 
schemą. Belgija yra paėmusi 35.00C 
darbininkų su šeimomis. Bet raktai 
guli už Atlanto. Jei Strattono pro
jektas, numatęs įsileisti | JA Valsty
bes 400.000 tremtinių ketvertų metą 
būvyje, būtų pastumtas pirmyn ii/ 
Kongresas j| priimtų, tremtinių sto
vyklos Europoje eventualiai išnyktų

Siam judėjimui {gyvendinti reika
linga darbo ir pinigų. Emigrantai 
turi būti gabenami per jūrą. Reika-

1 BALE Pirmininkas kun. dr. J. B. 
Končius, artinantis Kalėdų šven
tėms, t JAV lietuvius išleido gana 
jautrų atsišaukimą. Jame sakoma: 
„Artinasis Kalėdos, ramybės ir 
džiaugsmo šventė. Nuo Atlanto iki 
Phcifiko sužėrės kalėdinės eglutės, 
skleisdamos aplink savo meilę ir ši
lumą, tikėjimą ir vilti. Milijonai 
žmonių džiaugsis sulaukę tų švenčių 
Ir siųs padėkos žodžius Aukščiausia
jam Meilės Skleidėjui, prašydami ti
kros ir pastovios taikos sau ir visai 
žmonijai. Lietuvių tautos nariai, de
ją, ne visi galės tomis šventėmis pil- 
nai pasidžiaugti, nes ne visus juos 

s atlankys Kalėdų Senelis ir ne visi tu
lpės žibančią eglutę ir sotesnl duonos 
kąsnį > ant kalėdinio stalo. Šimtai 
tūkstančjų mūsų brolių ir seserų, iš
tremti jėga ir prievarta iš savo nu
mylėtos tėvų žemės | tolimą šaltą Si
birą žiauriam likimui ir mirčiai, o 
kiti vėl klaidžioja kaip šešėliai Euro
poje po griuvėsius bė šiltesnės pasto
gės, suplyšusiais drabužiais, alkani ir 
išblyškę. Jų vaikučiai jau kelinti me
tai kaip nemato Kalėdų Senelio, nei 
jo taip laukiamų dovanėlių. Jtį eglu
tės tamsios ir liūdnos kaip jų var
gana dalis, nes jie neturi kuo jų pa
puošti. Jų vargais ir nelaimėmis pats 
.Dangus beldžiasi f. mūsų širdis ir 
jausmus, i mūsų artimo meilę ir ge
rą Valią. Džiaugiamės gyvendami 
šalyje, kur visko yra su perteklium, 
kur nuolat uždirbama naujas pinigas 
ir galima juos laisvai panaudoti, kam 
tik norima. Račiau nepamirškime, 
kad pž tai turime būti dėkingi ne 
vieni sau, bet ir tiems savo tautie
čiams, kurie kovodami dėl savo tė
vynės laisvės, kovoja ir aukojasi dėl 
visų žmonių gerovės ir ateities. Prie
šas šiandien yra bendras, kova su juo 
taip pat. Amerika visu savo milži
nišku ūkiniu pajėgumu remia vargs
tančią ir kovojančią Europą, o mes 
remkime savo brolius ir seseris trem
tinius Europoje, negalinčius pasi
džiaugti net Kalėdų šventėmis. Jiems 
Stinga visko — maisto, drabužių, vai
stų, vaikučiams žaislų ir pagerinimo 
jų liesam ir skurdžiam stalui.“ Po 
tokių atsišaukimo minčių eina ragi
nimas, kad Amerikos lietuviai dar 
dUosniau paremtų tremtinius.

RAGINAMA KOVOTI SU 
KOMUNIZMU

Ilgą laiką mums teko kantriai 
kalbėti ir dažnai likti nesuprastais, 
kada mes išskaičiuodavom lietuvių 
tautai padarytas komunistų skriau
das. Maskva buvo taip gudriai su
mėčiusi pėdas, kad ir mums ir ki
tiems buvo net draudžiama tai pri
minti. Bet laikai pasikeitė. Visi pa
matė tikrąjį komunistų veidą. Be
veik tuo pačiu metu j| pamatė visa
me pasaulyje. Labai gerai jis buvo 
pamatytas Ir Amerikoje. Prasidėjo

aktyvus domėjimasis visais komun- 
nlstais, kurie yra įsibrovę | atsakin
gas valstybės vietas. Ir šiandien 
Amerikos lietuvių laikraščiuose pil
na pranešimų, kaip tyrinėjama ko
munistų veikla ir nuolat atliekami 
nušalinimai. Paskutiniuoju metu ir 
Amerikos lietuvių laikraščiai pradė
jo kelti mintj, kad šią šluotą rpikia 
atsukti ir j lietuvių komunistų pusę, 
kur sėdi tokie Stalino agentai, kaip 
Bimba, Pruseika ir kiti. Juk tai at
viri, ne tik lietuvių tautos, bet ir 
Amerikos priešai. Jie ir dabar dar 
ramiai knisasi po lietuvių tautos pa
matais ir kenkia kiekvienam lietu
viui, kuris tik atsisako garbinti jų 
sukurtus nelaimių stabus. Ir reikia 
manyti, kad ta valymo šluota neuž
mirš ir jų. ,
GEN. JOSEPH T. McNARNEY UZ

TREMTINIŲ ĮSILEIDIMĄ
Amerikoje, artinantis 1948 me

tams, vėl pradėta daug gyvesnė ak
cija už tremtinių įsileidimą. Pasku
tinieji laikraščiai pranešinėja, kad 
tai vienoje tai kitoje Amerikos vie
toje ruošiami didesni susirinkimai ir 
viešai tremtinių įsileidimo klausimas 
nagrinėjamas. „Dirva“ praneša, kad 
tremtinių įsileidimo reikalu gruodžio 
6 d. Clevelande ruošiami plačiai vi
suomenei pranešimai. Tuo reikalu 
pranešimą darys gen. J. T. McNar- 
ney, buvęs Vokietijoje USA karinis 
viršininkas. Reikia manyti, kad pa
sisakymas tokio aukšto žmogaus bus 
dar viena geras žingsnis 1 durų ati

darymą tremtiniams. (Paskutinėmis 
žiniomis, McNarnėy kaip tik ir pasi
sakė už tremtinių įsileidimą { JAV. 
— Red.)
IR JAMAIKOJE YRA LIETUVIŲ

Dr. J. Prunskis paskutiniuoju me
tu padarė visą eilę kelionių į egzo
tiškus kraštus. Savo kelionės {spū
džius jis dabar aprašinėja „Darbi
ninko“ laikraštyje. Vienam paskuti
niųjų numerių rašo, kad Jamaikoje, 
toje juodukų karalijoje, sutikęs mi- 
sijonierių lietuvi P. K. Jakimavičių. 
Ir kur tų lietuvių dabar nerasi!

ATVYKO 32 LIETUVIAI
Lietuvos Generalinis Konsulatas 

praneša, kad lapkričio 20 d. laivu 
Marine Tiger į JAV atvyko „2 lie
tuviai Lietuvos ir kitų kraštų kvo
tomis, o 10 kaip Amerikos pilie
čiai. Atvykusiųjų tarpe yra: Stasys 
Abramavičius su sūnum ir dukterim, 
Antanina Bendorienė su dviem duk
terim ir sūnum, Petras Bemotavi-’ 
čius, Pranas Burška, Romualdas Bui
vydas su žmona, Vytautas ir Janina 
Gurkos su sūnum, Vytautas ir Salo
mėja Janulaičiai su dviem sūnumis, 
Barbora Jusienė, Aleksandra Jucevi
čienė, Prof. Vincas Katelė, Viktoras 
ir Filomena Navickai, Algimantas 
Penkauskas, Valentinas Remeikls, 
Pranas Strodomskis su sūnum ir 
dukterim, Jenas Vidžiūnas su duk
terim, Vanda Viskerienė ir Aleksan
dra Žemaitienė. Kaip paprastai, at
vykusius pasitiko Konsulato ir BALF 
atstovai. ■■ B. Vargas

vykiose ir už ■ jų Vakarų Europoje. 
Generolas Maclean priskaičiuoja to
kių nelaimingųjų iki 1.500.000. Di
delė pažanga buvo padaryta juos 
perkeldinant ir D. Britaniją,

Paryžiaus konferencijoje dalyvavu
sieji kraštai pareiškė, jog jiems trūk
sta darbininkų per 500.000, t. y., be
veik toks skaičius yra darbams tin
kamų tremtmių. Čia nebuvo priimta 
dėmesin nei vakarinis pusrutulis nei 
dominijos. Kai kas jau yra padary
ta, nors nuotaikos yra priešingos už
sieniečiams, taip pat priešingas ir 
darbininkų organizacijų nusistaty
mas. Šis kraštas karui pasibaigus 
yra priėmęs per 200.000, kurie kitu

Nelygybė eoiiorFUg
NCWC imigracijos biuras su savo 

trimis įstaigomis — Washingtone, 
D.G., New Yorke ir Paso, Tex, nuo 
1946 m. liepos mėn. iki 1947 m. bir
želio 30 d. pagelbėjo {vairiais būdais 
101.988 asmenims, kaip nurodo to 
biuro metinis pranešimas, pasirašy
tas arkivyskupo McNichelas.

Dėl DP katalikų skaičiaus, atga
benamo į JAValstybes, pranešime iš
reiškiamas nepasitenkinamas. Per 
mažam katalikų skaičiui buvę užti
krinta vizos ir transportas iš Bre- 
merhaveno, kai tuo tarpu 25 laivuose 
žydai DP vidutiniškai sudarę 70% 
visų atvykusiųjų tarp 1946 m. gegu
žės 20 d. ir 1947 m. birželio 30 d., nors 
pagal atsakingų asmenų apskaičia-

Kuo geriau būti Amerikoje: inžinierium ar amatininku?

laujama dažniausiai kvalifikuotų dar
bininkų, o jų dauguma, išskyrus že
mės ūkĮ, yra nekvalifikuoti. Perga
benimas ir paruošimas yra pirmiau
siai reikalingi. Kaip generolas Mac- 
lean pastebi, IRO fondai yra beveik 
neišvengiamai išsemti, dieną iš dienos 
globojant ir išlaikant tremtinius. Vy
riausybės turėtų duoti daugiau para
mos, ypač lėšomis, IRO ir turėtų jos 
pasiimti daugiau tremtinių. Tai yra 
pareiga, kuri tuo pačiu metu yra ir 
realus ekonominis interesas, šie žmo
nės, būdami pavojuje tapti žmogiš
komis liekanomis, gali ir turi būti 
paversti gamintojais, kurių tautos 
reikalauja. -am.

našlaičių atrinkime
vimą DP Europoje daugumą sudarą 
katalikai, žydų organizacijos buvo 
palyginti, geriau pasiruošiuslos dar 
prieš Prezidento plano paskelbimą, 
jos turėjusios pakankamą štabą ir 
kiek reikiant pinigų tiek JAV, tiek 
užsieny.

Iš 793 tremtinių našlaičių vaikų, 
atgabentų j JAV praėjusiais metais 
pagal JAV komiteto Europos valkais 
rūpintis „corporate affidavits“, buvę 
110 katalikų, 68 protestantų ir 615 
žydų. JAV komiteto atstovai užsie
ny esą atsakingi už vaikų parinkimą. 
Pranešime stebimasi, kodėl paskir
stymas taip nevienodai palietęs {vai
rių tikybų vaikus.

PC IRO prašo, nurodoma NCWC 
pranešime, JAValstybes priimti

Komunizmas yra tolygus 
fašizmui

JAV karinės vyriausybės parei
gūnas p. Scammon per radiją pareiš
kė vokiečiams, kad „komunizmas yra 
tas pats fašizmas, tik su raudonai 
dažytu apsiaustu“. Rytų Europos ko
munistai muša ir kitaip terorizuoja 
žmones, dar blogiau negu fašizmas. 
Todėl jis kvietė vokiečius pasiprie
šinti gąsdinimams ir politiniame gy
venime spirtis per opozicijos partiją 
prieš diktatūrini policinės valstybės 
spaudimą.

P. Scammon, politinių mokslų 
ekspertas, pažymėjo, kad „komunistų 

'diktatūra kaip ir hitlerizmas, reiškia 
vergiją“. JAV siekiančios duoti Vo
kietijai demokratiją, kurioj „opozici
ja nėra nusikaltimas, nėra pikta nuo
dėmė, kad ją reikėtų medžioti su po
litine policija ir bausti slaptuosiuose 
teismuose bei baisiose koncentraci
jos stovyklose“..

Komunizmas apgaulinga rinkimų 
taktika „išniekina ir sunaikina lais
vųjų vyrų ir moterų teises", kad pa
remtų totalitarinę partiją. (NYHTZ 
AP)
jį1

Jul. šakelė — Tok{ klausimą man 
parašė vienas mano bičiulis iš Fell- 
bacho (Štuttgartas). Jis, mat, ruo
šiasi važiuoti Amerikon. Klausimas 
daugeliui labai svarbus. Bet aš nesu 
nei inžinierius nei amatininkas. Tuo 
reikalu kompetentingo atsakymo rei
kėtų paprašyti p. inž. Adomaitį 
ir p. inž. Š u š į. Jie abu, kaip trem
tiniai, čia atkeliavo ir abu turi inži
nierių darbą. Reikia tikėtis, kad jiė 
{ šitą labai aktualų klausimą atsi
lieps.

Aš galiu pasakyti tik tai, ką pa
tyriau bedirbdamas viename didelia
me fabrike 5 mėnesius, o dabar jau 
kitame 6 savaites, apskritai, ką su
spėjau pastebėti šioje srityje.

Žinoma, inžinierius <!ia Ameriko
je, kaip Ir kitose pasaulio šalyse, turi 
platesnius galimumus, iškilti. Nėra 
abejonės. Bet čia specialus klausi
mas: tremtinys inžinierius ar trem
tinys amatininkas greičiau susiras 
tinkamo darbo ir geresnio atlygi
nimo? ’

Inžinieriams yra dvi stambios 
kliūtys. Tai nepakankamas anglų 
kalbos mokėjimas (abu minėti inži
nieriai pusėtinai gerai moka anglų 
kalbą). Kitą vėl vertus, Amerikos 
inžinierius turi siaurą, bet gilią spe
cialybę. Tatai ir suprantama. Pra
monė labai išsišakojusi ir be galo 
išsispecializavusi. Be to, žinoma, ki
tokios, neįprastos sąlygos. Taigi in
žinieriui, bent ko nors pasiekti labai 
sunku. Dar blogiau, jei tokio kandi
dato amžius butų gerokai {pusėtas. 
Tai vėloka pradėti iš naujo.

Amatas dalykas geras. Bet ir čia 
reikia -• .

apgalvoti, ko nori.
Jeigu moki kurt amatą neblogai (siu
vėjas, laikrodininkas, batsiuvis, rūbų 
valytojas ir pan.) ir turėsi pakanka
mai pinigų būtiniausioms mašinoms 
(be jų negali pradėti) užpirkti išsi
mokė j imui — tai gerai. Po kokių 
metų galėsi pradėti. Bet jeigu ama
tą tik pradedi ir pinigų nė kiek ne
turi, o pragyventi tuojau reikia — 
tai blogiau. Turėsi pas kitą amati
ninką prašytis dirbti. Nedaug už
dirbsi — jis tave vistiek dar mokys. 
Perspektyvos yra, bet tolokos ir ke
lias sunkus.

Čia atvažiavusio tremtinio sąly- 
i gi esti paprastai tokios, kad 

reikia tuojau pradėti dirbti.
lias vienas: | „šopą“ (taip čia va

dina fabriką). Tad ko gi reikia mo
kytis, kad toje „Sopoje“ greičiau gau
tum darbo ir kad daugiau užsidirb
tum? Labai trumpai sakant yra taip. 
„Sopoje“ pilnas amatininkas, t. y., 
kurs gali visą darbą atlikti (drabuži, 
batus pasiūti ir pan.) reikalingas ir 
gerai apmokamas. Bet ką tik 'atvy
kęs tuojau tokio darbo negausi — 
niekas tau ten neduos. Pirmam dar
bo gavimui svarbu du dalykai: visų 
pirma bent klek susikalbėti angliš
kai. Šitą dalyką dauguma tremtinių 
per mažai įvertina ir dėl to turi daug 
nuostolių iš susigriaužitno. Bent da
linis kalbos mokėjimas tai čia jau 
grynas uždirbtas pinigas. Antras da
lykas — mikllntis va štai kokiose at
skirose „operacijose“. Drabužių pro- 
sijimas — „mokslas“ nedidelis, tik 
reikia daugiau ant kojų stovėti ir pa
kelti didesni karšti vasaros metu. 
Tai lengvas amatas sveikiems, sti
priems vyrams. Uždarbis net iki 100 
dolerių per savaitę. Užmokestis ne

nuo valandos, bet nuo padirbto dar
bo. Lietuvių šioje srityje seniau daug 
dirbo ir dabar dirba.

Toliau, išipok gerai valdyti siu
vamą mašiną. Paleisti, sustabdyti, 
siūlus narplioti ir panašiai. Tai jau 
didelis dalykas.. Tu jau moki „ope
ruoti“ siuvamą mašiną — tu jau spe
cialistas. Ką tau duos siūti, ar ran
kovės galą ar kalnieriaus kraštą — 
vistiek tu jau nebijai mašinos. Mo
kėti sukirpti drabuži dalykas geras, 
bet tai jau didelis „mokslas“. Tas 
gali ateiti vėliau.

Toliau svarbūs tokie dalykai. Atė
jus | „šopą“ darbo prašyti, reikia 
atsakyti maždaug | tokius klausimus: 
ar moki šveisuoti, nituoti, gręžti (ži
noma, geležį), kalti, skyles su presu 
išmušti, ar teko kada nors dirbti su 
kokia nors mašina, ar moki apseitl 
su motoru, ar moki „skaityti" ir su
prasti braižini, ar moki dirbti su mi
krometru ir panašiai, panašiai. Va, 
šitokių dalykų mokėjimas ar ne ir

250.000 iki 1949 metų galo ar 1950 
metų pradžios. Katalikų komitetas 
tremtiniams skirsiąs pakankamai lė
šų ir bendradarbiaus su visomis ka
talikų agentūromis, kad galėtų trem
tinius bei pabėgėlius priimti ir jiems 
padėti.

nulemia tai, ar tu būsi priimtas l 
darbą ir kiek tau mokės. Turint tru
puti kokio nors įgudimo, pasitaiko ir 
lengvii, švarių darbų. Moterys kai 
kur dirba net šventadieniškai išsi
puošusios. O kad moterys „Sopoje“ 
dirba — čia jokia naujiena. Jeigu 
tik klek didesnė šeima, tai didžioji 
šeimos dalis vis eina „| šopą“. Pir
menybė jaunesniems, ir vyrams ir 
moterims, bet būtinai, būtinai anglų 
kalba.

Kadangi vėl smarkiau pradedama 
akcija (kalbėti ir rašyti) čia, Ameri
koje, už didesnio DP kiekio įsileidi
mą, tai visai ne pro šal{ tremtiniams 
atkreipti dėmėsi į pasimiklinimą čia 
suminėtuose darbuose.

Cicero, gruodžio 9 d.

Valiutos reforma Sovietų Sąjungoje
PASKLIDĘ GANDAI IŠŠAUKĖ PIRKIMŲ KARŠTLIGĘ. BANKNOTŲ PERTEKLIS APYVARTOJE

Kraštas, kuriame viešpatauja var
gas ir skurdas, kur dirbančiųjų už
darbiai elgetiškai maži ir tie patys 
periodiškai čiulpiami milžiniškomis 
vidaus paskolomis, kad tik piliečiai 
nesusitaupytų stambesnių pinigų su
mų, kuriame visą laiką buvo ir te
bėra jaučiamas reikalingiausių gyve
nimo priemonių trūkumas, o jį seka 
nepaprastai aukštos kainos viešoje ir 
slaptoje prekyboje, — tas kraštas, 
Sovietų Sąjunga, ir neišvengia finan
sinių pokario sunkumų.

Amerikiniai pareigūnai esą tos 
nuomonės, kad sovietų vyriausybė 
valiutos reformos -atveju paskelb
sianti, jog ši priemonė esanti reika
linga, kad suduotų mirtini smūgi so
vietiniuose piliečiuose kapitalisti
niams spekuliantams.

DPD — Reuterlo korespondentai 
iš Washlngtono praneša, Sovietų Są
junga, kaip jos santykių ekspertai 
yra įsitikinę, stovinti prieš tuos pa
čius sunkumus, kaip ir kiti kraštai 
su padaugėjusiu banknotų kiekiu 
apyvartoje, (s)

„Morgontidningen“ koresponden
tas tik ką gr|žęs iš Maskvos per Le
ningradą pareiškė, kad tolygios kitos

panikos Sovietų istorija nežinanti: ji 
apėmusi ne tik Maskvos, bet ir kitų 
miestų gyventojus. Tuojau susida
riusios Ilgos eilės prie krautuvių, kai 
tik pasklidę gandai, jog vyriausybė 
yra nusprendusi pakeisti banknotus, 
pareiškė korespondentas.

Didžiausia spūstis buvusi lapkri
čio 29 d., kai kiekvienas norėjęs ką 
nors nusipirkti už tikrus pinigus, sa
ko korespondentas, viskas buvę per
kama: brangenybės, kailiai, baldai, 
pianinai.

Lapkričio 30 d. panika dar labiau 
pasklidusi, bet ką nors nusipirkti jau 
beveik nebebuvę galima. Daugelis 
krautuvių užsidarusios, tik maisto 
krautuvės buvusios atdaros. Per 
trumpą laiką negalima buvo matyti 
nė vienos krautuvės, parduodančios 
„vodką“, Ikrus, vaisius ir konservus.

Tas pats korespondentas panašią 
padėti radęs Leningrade, bet-mažes
nėje panikoje. Jis klausia, kokia 
priežastis privertusi rusų vyriausybę 
banknotus keisti? Jo manymu, ši fi
nansinė panika esanti tikras ženklas, 
kad Rusijoje nėra visai gerai. (UP)

Rusiško rublio nuvertinimas, kaip

Londono radijo komentatorius pa
reiškė, yra siejamas su Sovietų fi
nansiniais sunkumais. Sovietų Są
jungoje, kaip ir kapitalistiniuose 
kraštuose, karo metu atsirado per
teklius pinigų, o vartojamų prekių 
maža. Sovietų Sąjungoje atsiradę 
perdaug pinigų privačiuose rankose, 
kaip ir kapitalistiniuose kraštuose. 
Si reforma BBC pranešimu esanti 
didelis smūgis Sovietų piliečiams. 
Net Maskvos radijas pasisakė, kad 
tai esanti paskutinė auka, reikalau
jama iš Sovietų piliečio. Vadinasi, 
vėliau bus geriau, nors per 30 metų 
vis dar nebuvo gera.

Finansinė reforma skaudžiausiai 
palies tuos, kurie pinigus laikydavo 
pas save, nes jie turės už vieną nau
ją rubli atiduoti 10 senų rublių. Tau
pomose kasose, iš kurių sunkiau 
išimti asmeniniams reikalams, iki 
3.000 rublių bus keičiama po rubli 
už rubli, nuo 3.000 iki 10.000 rublių 
už 3 rub. bus duodama 2 rubliai ir 
per 10.000 rublių už 2 rublių 1 rubli. 
Apskritai, ši pinigų reforma yra 
skaudi sovietų piliečiams, nes maisto 
produktų kainos, išskyrus duoną, ne
sumažinamos. J. A.
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